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1 DADES GENERALS DEL PROJECTE
1.1 TÍTOL DEL PROJECTE

Títol del Projecte:

1.2

PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L’ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL. FASE I.

EMPLAÇAMENT

Adreça:

Edifici B. Zona B2. Facultat de Dret. Campus Bellaterra. Carrer de la Vall Moronta, s/n.
08193 · Cerdanyola del Vallès (Barcelona)

Coordenades UTM:

X= 425411.3 Y= 4594649.2

Referència cadastral:

5049611DF2954G
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1.3 DADES DE QUI ENCARREGA EL PROJECTE
Nom o raó social:

FACULTAT DE DRET - UAB

DNI O CIF:

Q0818002H

Adreça:

Edifici B2, Bellaterra, Carrer de la Vall Moronta, s/n

Població:

08193 · Cerdanyola del Vallès, Barcelona

1.4

DADES DEL REPRESENTANT LEGAL

Nom i Cognoms:

JOSEP BOLDÚ BOCHACA

DNI:

40882529Y

Adreça:

Plaça del Coneixement s/n. Edifici L (Biblioteca d’Humanitats). Planta 3. Unitat d’Arquitectura i
Urbanisme

Població:

08193 · Bellaterra – Cerdanyola del Vallés (Barcelona)

Telèfon:

975 81 10 04

Mail:

arquitectura.urbanisme@uab.cat

Càrrec dins de
l’organització:

Cap Unitat Tècnica

1.5

DADES DE L’AUTOR DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIONS

Nom:

ANTONI GIMBERNAT PIÑOL

DNI:

43708293J

Numero Col·legiat:

15.699

Raó Social:

E3G ENGINYERIA I ENERGIA

CIF:

B25417163

Adreça:

Av. Estudi General, 7. Altell 5

Població

25001 · Lleida

Telèfon:

973 231 468

Mail:

tgimbernat@e3g.es

1.6

ANTECEDENTS

La facultat de Dret es troba a l’edifici B, ocupant les anomenades torres i espines (parell i senar) de la Zona B2. No es
disposa de cap document acreditatiu del compliment de les normatives de seguretat en cas d’incendi ni d’utilització i
accessibilitat, perquè entre l’any 1969 i 1970 es van construïr 200.000 m2 amb decret llei, aprovat per la Junta Central
de Construcciones Escolares de Madrid i amb una classificació genèrica d’equipament docent.
En el 2021 s’ha realitzat un document per l’enginyeria E3G que actualment es vol presentar a bombers per la seva
aprovació, aquest projecte reflexa els canvis que s’han de realitzar per poder complir amb el document presentat a
bombers.
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2 OBJECTIU I ABAST
A través d’aquest document es pretén donar compliment en matèria d’incendis la part del edifici existent objecte del
present contracte.
El que es pretén, es definir un seguit de mesures l’adequació a la normativa vigent de seguretat en cas d’incendi,
d’utilització i accessibilitat.
2.1 DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
Aquest edifici està format per una planta semisoterrani amb una superfície construïda de 3.229,5 m2, una planta baixa
de 3.856,5 m2 i una planta primera de 2.391,6m2. L’edifici té una superficie construïda total de 9.477,7 m2, tenint en
compte la torre central (B2), l’espina esquerra (B2 parell) i l’espina dreta (B2 senar).
L'espina dreta, on es troba situat el nostre àmbit d’actuació que és el Sector S1. Espina Senar (Fase 1 i Fase 2) està
destinada integrament a la docència (amb aularis i seminaris). El nostre àmbit d’actuació en la planta semisoterrani té
una superfície construïda de 1.136 m2 i per la planta baixa amb una superfície construïda de 1.528 m2, per tant, la
superfície construïda total de l’espina dreta és de 2.664 m2.
2.2 SUPERFÍCIES
A continuació es detallen les superfícies de les dues plantes objecte d’estudi del projecte, en aquest cas, la planta
semisoterrani, a planta baixa i la planta primera.
En els plànols adjunts a l’apartat de documentació gràfica es pot veure la distribució i les intervencions finals de forma
gràfica.
PLANTA SEMISOTERRANI. FASE 1
Aulari Espina B2 Senars.
Aula 3
Aula 4
Aula 5
Aula 6
Aula 7
Aula 8
Institut Dret i Tecnologia
Passadís
Vestíbul escales

Superfície ÚTIL
101,47 m²
75,92 m²
75,92 m²
75,91 m²
75,93 m²
78,48 m²
104,81 m²
203,79 m²
19,39 m2

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL.

811.62 m²

SUPERFICIE CONSTRUÏDA TOTAL.

856,76 m²
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PLANTA BAIXA. FASE 1
Aulari Espina B2 Senars.
Aula 9
Aula 9b
Aula 10
Aula 11
Aula 12
Aula 13
Aula 14
Passadís
Vestíbul escales

Superfície ÚTIL
111,60 m²
111,56 m²
216,35 m²
148,95 m²
137,76 m²
146,91 m²
76,33 m²
236,99 m²
19,39 m2

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL.

1.205,84 m²

SUPERFICIE CONSTRUÏDA TOTAL.

1.282,53 m²

PLANTA PRIMERA. FASE 1
Aulari Espina B2 Senars.
Vestíbul escales

Superfície ÚTIL
19,39 m2

SUPERFICIE ÚTIL TOTAL.

19,39 m²

SUPERFICIE CONSTRUÏDA TOTAL.

19,83 m²

La superfície total d’intervenció és de 2.159,12 m2 repartits entre les tres plantes, amb 856,76 m2 de la planta
semisoterrani i 1.282,53 m2 de la planta baixa i 19,83 m2 de planta primera.
La resta del complex (uns 28.500 m2) queda fora d’objecte d’estudi del projecte executiu.
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3 NORMATIVES D’APLICACIÓ
3.1

MARC NORMATIU

El marc normatiu actual de l’edificació es basa en la Llei d’Ordenació de l’Edificació (LOE), que es desplega amb el Codi
tècnic de l’Edificació (CTE) i es complementa amb la resta de reglaments i disposicions d’àmbit estatal, autonòmic i
local.
També, cal tenir present que, en molts casos, el text legal remet a altres normes com les UNE-EN, UNE, CEI, CEN.
3.2 NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ
3.2.1 ASPECTES GENERALS
 Llei d’Ordenació de l’Edificació, LOE.
o Llei 38/1999 (BOE-A-1999-21567), modificació: Llei 53/2002,(BOE-A-2002-25412) i Llei 24/2001 (BOE-A2001-24965). Dictat en conformitat a l’aprobament del Codi Tènic de l’Edifiacació: Real Decret 314/2006
(BOE-A-2006-5515). Modificat per Llei 25/2009 (BOE-A-2009-20725). Es dicata de conformitat sobre
entitats i laboratoris d’assaigs per control de qualitat de l’edificació Real Decret 410/2010 (BOE-A-20106368). Es modifica per Llei 8/2013 (BOE-A-2013-6938). S’afegeix per Llei 9/2014 (BOe-A-2013-6938). Es
modificac per Llei 20/2015 (BOE-A-2015-7897). Modificada pel Real Decreto-Ley 3/2020, de 4 de febrero
(BOE-A-2020-1651) i pel Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo (BOE-A-2020-4859).
 Codi Tècnic de l’Edificació, CTE.
o Real Decret 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE-A-2006-5516) modificat per RD 1371/2007 (BOE-A2007-18400), Orden VIV 984/2009 (BOE-A-2009-6743) i les seves correccions d’errors i errades (BOE-A2008-1337). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no
discriminació a persones con discapacitat (BOE-A-2010-4056). La Ley 8/2013 (BOE-A-2013-6938) i la
Orden FOM/ 1635/2013, d'actualització del DB HE (BOE-A-2013-9511) amb correcció d'errades (BOE-A2013-9511). I modificació posterior pel Real Decret 732/2019 (BOE-A-2019-18528).
 Desenvolupament de la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció.
o Real Decret 1630/1992 modificat pel RD 1328/1995, marcatge CE dels productes, equips i sistemes
(BOE-A-1993-3344), modificat per Directiva 93/68 (DOUE-L-1993-81403). Es dicta de conformitat:
publicant la referència de les normes per productes d’aïllament tèrmic, geotèxtils, sistemes fixos
d’extinció d’incendis i panells de cartró-guix, Decisió 2003/312 (DOUE-L-2003-80670); sobre certificació
de productes de construcció en contacte amb l’aigua de consum huma, Decisió 2002/359 (DOUE-L2002-80842); sobre clasificació del comportament de les cobertes contrafoc exterior, Decisió 2001/671
(DOUE-L-2001-82100); sobre la certificació de la conformitat de productes de cosntrucció, Decisió
2001/19 (DOUE-L-2001-80026); sobre el procediment de certificació de la conformidad de productes
de construcció, Decisió 2000/606 (DOUE-L-2000-81911); sobre la clasificació de les propietats de
resistènica al foc de productes de construcció, les obres de construcció i els elements dels mateixos,
Decisió 2000/367 (DOUE-L-2000-80961); sobre la clasificació de les propietats de racció al foc dels
productes de cosntrucció, Decisió 2000/147 (DOUE-L-2000-80331); sobre Certificació de la Conformitat
de determinats productes, Directiva 95/204 (DOUE-L-1995-80712); sobre la classificació de les
propietats de reacció al foc dels productes de cosntrucció, Decisió 94/611 (DOUE-L-1994-81414). Es
modificac pel Reglament 1882/2003 (DOUE-L-2003-81785) i el Reglament 305/2011 (DOUE-L-201180721).
 Normes per a la redacció de projectes i direcció d’obres d’edificació.
o Decret 462/1971 (BOE-A-1971-418) modificat pel Real Decret 129/85 (BOE-A-129-1985).
 Regulació dels enderrocs i altres residus de la construcció.
o Decret 201/1994 (BOE-A-1994-4865).
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 Normes sobre el llibre d’Ordres i assistències en obres d’edificació.
o Ordre 9/6/1971 (BOE-A-1971-756) correcció d’errors (BOE-A-1971-41959) modificada per l’Ordre
17/6/71 (BOE-A-1971-939).
 Libre d’Ordres i visites en habitatges de protecció oficial.
o Ordre 26/05/1970 (BOE-A-1970-585) modificada per Decret 2114/1968 (BOE-A-1968-1060).
 Certificat final de direcció d’obres.
o Ordre 10/02/1972 (BOE-A-1972-214) amb correcció d’errors per BOE núm. 48 (BOE-A-1972-34309).
3.2.2 SEGURETAT I SALUT
 Prevenció de Riscos Laborals.
o Llei 31/1995, de 8 de Novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. (B.O.E. núm. 269, 10 de Novembre de
1995).
o Real Decret 486/1997, de 14 d’Abril, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i Salut
en els llocs de treball.
o Real Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat i
Salut a les obres de construcció (B.O.E. núm. 256, 25 d’Octubre de 1997).
o Real Decret 614/2001, de 8 de Juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la Salut i Seguretat
dels treballadors en front el risc elèctric (B.O.E. núm. 148, 21 de Juny de 2001).
3.2.3 ÚS DE L’EDIFICI
 Disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.
o Real Decret 486/1997, de 14 d’Abril (BOE: 24/04/97). Modifica i deroga alguns capitols de la “Ordenança
de Seguretat i Higiene en el Treball”. (O. 09/03/1971).
 Protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l’exposició a camps
electromagnètics.
o Real Decret 299/2016, de 22 de Juliol (BOE: 29/7/2016).
3.2.4 ACCESSIBILITAT
 Condicions bàsiques d’accessiblitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització
dels espais públics urbanitzats i edificacions.
o Real Decret 505/2007 (BOE-A-2007-9607). Desenvolupament de la LIONDAU, Llei d’Igualtat
d’oportunitats i no discriminació i accés universal. Modificada per Real Decert 173/2010 (BOE-A-20104056) i es dicta de conformitat a l’Ordre VIV/561/2010 (BOE-A-2010-4057).
 CTE Part I. Exigències bàsiques de seguretatd’utilització i accessiblitat. SUA.
 CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessiblitat.
o Real Decret 314/2006 (BOE-A-2006-5516) i les seves modificacions esmentades en apartats anteriors.
 Llei d’accessibilitat.
o Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014).
 Codi d’accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91.
o Llei 135/1995 (DOGC 24/3/95).
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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.
o Real Decreto 314/2006 (BOE-A-2006-5516) i les seves modificacions esmentades en apartats anteriors.
 Reglament de Seguretat en cas d’incendis en establiments industrials. RSCIEI.
o Real Decreto 2267/2004 (BOE-A-2004-21216). Con correcció d’errors i errades per BOE núm. 55 (BOE-A2005-3663) i modificació posterior pel Real Decret 560/2010 (BOE-A-2010-8190).
 Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infrestructures i edificis.
o Llei 3/2010 del 18 de Febrer (BOE-A-2010-5882). Modificacions per Llei 18/2020 (DOGC-f-2020-90557) i
Llei 16/2015 (BOE-A-2015-9208).
 Reglament d’instal·lacions de protecció contraincendis.
o Real Decret 513/2017 (BOE-A-2017-6606) al qual se li han aplicat correccció d’errors amb el BOE núm.
230 (BOE-A-2017-10837).
SEGURETAT D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT
 CTE Part I. Exigències bàsiques de seguretatd’utilització i accessiblitat. SUA.
 CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessiblitat.
o SUA-1 Segureta enfront el risc de caigudes.
o SUA-2 Seguretat enfront el risc d’impactes o enganxades.
o SUA-3 Seguretat enfront el risc d’aprisionament.
o SUA-5 Seguretat enfront el risc causat per situacions d’alta ocupació.
o SUA-6 Seguretat enfront el risc d’ofegament.
o SUA-7 Seguretat enfront el risc causat per vehícles en moviment.
o SUA-8 Seguretat enfront el risc causat pel llamp.
o SUA-9 Accessibilitat
o Real Decret 314/2006 (BOE-A-2006-5516) i les seves modificacions esmentades en apartats anteriors.
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4 JUSTIFICACIÓ NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
4.1 INSTAL·LACIÓ DETECCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. FASE 1 I FASE 2.
Aquesta actuació es veu afectada per la separació del projecte en dues fases. Per aquest motiu tot i que s’expliquen
totes les accions necessàries aquestes es duran a terme en conformitat amb les fases, segons especificacions.
4.1.1.1 Instal·lació contra incendis. Fase 1.
Donades les característiques de l’edifici, aquest es cataloga com a docent.
L’edifici compta amb l'enllumenat d'emergència i senyalització, en els accessos, escales comuns, zones de quadres
elèctrics.
Es consideren les següents percepcions:
4.1.1.1.1 Extintors portàtils.
S’instal·laran extintors portàtils d’eficàcia mínima 21A-113B en nombre suficient per a que el recorregut real des de
qualsevol origen d’evacuació a un extintor no superi els 15m en locals de risc mitjà o baix, i en els locals de risc alt no
es superin els 10 metres, segons la distribució i col·locació de les portes existents.
Instal·lació de columna seca.
La instal·lació de columna seca no és preceptiva, ja que l’alçada d’evacuació és inferior a 24 m.
Instal·lació de boques d’incendi equipades.
La instal·lació de BIE es preceptiva per aquest tipus d’edifici segons CTE DB SI, ja que la superfície construïda és
superior a 500 m2. L’Edifici ja disposa d’aquesta instal·lació i s’adaptarà en els casos que es consideri necessaris, tal
com queda especificat en la documentació gràfica, els amidaments i el pressupost corresponent a la instal·lació contra
incendi.
Instal·lació de detecció i alarma.
La instal·lació de detecció i alarma és preceptiva en tot l’edifici ja que la superfície construïda total supera els 1000 m2.
L’Edifici ja disposa d’aquesta instal·lació i únicament es complementarà amb els dispositius marcats en la
documentació gràfica, els amidaments i el pressupost.
Instal·lació d’alarma.
Les condicions de l’edifici motiu estudi fan que sigui preceptiva aquesta instal·lació, ja que l’ocupació prevista excedeix
de les 500 persones. L’Edifici ja disposa d’aquesta instal·lació i únicament es complementarà amb els dispositius
marcats en la documentació gràfica, els amidaments i el pressupost.
Instal·lació de ruixadors automàtics d’aigua.
La instal·lació de ruixadors automàtics NO es preceptiva.
Instal·lació automàtica per a haló o CO2.
La instal·lació d’extinció automàtica NO és preceptiva.
4.1.1.1.2 Extintors mòbils.
La distribució dels extintors a l’edifici s’ha realitzat segons la CTE DB SI.
S’instal·laran extintors portàtils en nombre suficient per a que el recorregut real des de qualsevol origen d’evacuació a
un extintor no superi els 15 m en locals de risc mitjà o baix, 1 de 10 m en locals de risc elevat.
S’instal·larà el tipus d’extintor adequat, en funció de les següents classes de focs:
Classe A: Foc de matèries sòlides, generalment de naturalesa orgànica, on la combustió es realitza normalment amb
formació de brases.
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Classe B: Foc de líquids o sòlids liquables.
Classe E: Foc en presència de tensió elèctrica superior a 25 V. (Halon).
Els extintors se situaran conforme als següents criteris:
- Se situaran on existeixi major probabilitat d’originar-se un incendi, pròxims a les sortides deIs locals i sempre en
llocs de fàcil visibilitat i accés.
- Els extintors portàtils es col·locaran sobre suports fitxats a paraments verticals o pilars, de forma que la part
superior de l‘extintor quedi com a màxim a 1,70 m del terra.
- Els extintors que estiguin subjectes a possibles danys físics, químics o atmosfèrics, hauran d’estar protegits.
- Se situaran extintors adequats a prop dels equips o aparells amb especial risc d’incendi, amb motors elèctrics,
quadres de maniobra i control.

4.1.1.1.3 Xarxa de Bie’s
La xarxa de Bie’s és existent en tot l’edifici. Alguna bie s’haurà de moure per tal de cobrir tota l’àrea amb una distància
màxima del punt més llunyà de 20 metres de mànega més 5 metres de raig d’aigua.
4.1.1.1.4 Detecció i alarma
Aquesta instal·lació és perceptiva i tindrà les següents característiques, descrites en els següents apartats.
4.1.1.1.5 Central de senyalització
És existent i és preveu la seva ampliació, es troba situada en la zona d’oficines de planta semisoterrani.
4.1.1.1.6 Detectors
S'empraran els següents tipus de detectors:
* Detector òptic de fums
Funcionament del detector de fums per la difusió de la llum. S'instal·larà als espais generals de l’edifici.
* Detector termovelocimètric
Serà combinat, termovelocimètric i termostàtic. Reaccionarà quan la temperatura pugi molt ràpidament o quan la
temperatura sobrepassi un valor màxim. S'instal·laran als locals de risc elevat, en l’ampliació no hi ha locals de risc alt.
4.1.1.1.7 Polsadors d'alarma
Tenen com a finalitat la transmissió d'una senyal al centre de control, de manera que sigui localitzable la zona del
polsador que ha estat activada.
Els polsadors han d'estar col·locats en llocs visibles. La distància més llarga a recórrer fins arribar a ells ha de ser, com
a màxim, de 25 metres.
Els polsadors aniran protegits per un vidre per evitar que, involuntàriament, s'accioni l'alarma.
4.1.1.1.8 Alarma
S'instal·laran alarmes òptic - acústiques per tal de donar avís d'incendi interiors i exteriors als ocupants de l'edifici.
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4.1.1.1.9 Distribució dels elements de la instal·lació
La instal·lació de protecció contra incendis dissenyada compleix amb tots els punts abans esmentats amb la pertinent
distribució en quant a detectors, extintors, polsadors, etc.
A cada passadís de planta s’hi ubica a part dels polsadors d’alarma, extintors polivalents cada 15 m i una BIE cada 25 m
de distància de recorregut. La xarxa de BIE’s es connectarà al grup de pressió d’incendis Dièsel ubicada a planta
semisoterrani on aspira directament de la xarxa pública d’aigua.
La col·locació de les BIE’s i dels extintors en recorreguts d’evacuació, no intercediran en l’amplada mínima del
recorregut.
4.1.1.1.10 Interacció amb el sistema de gestió de clima i ascensor
En l’edifici no existeix sistema de climatització.
L’ascensor a través d’una sortida lliure i ubicact al costat del nucli d’escales vertical, en cas d’incendi rep una senyal
des de la central de detecció d’incendis que avisarà de l’incedi i provocarà el seu moviment automàtic a planta baixa i
l’obertura de les portes permenent fins a nou avís.
4.1.1.2Adaptació de portes. Fase 2.
L’altra part de la instal·lació contra incendis que no tracta específicament de la instal·lació de detecció, alarma i
apagada de l’incendi és la referent a elements fixes presents en el recorregut d’evacuació que necessiten un
tractament especial per adaptar-se a la condicions mínimes exigides per la normativa.
Aquest apartat és referent a portes existents o a col·locar en el recorregut d’evacuació. Totes aquestes intervencions
queden definides en la documentació gràfica, els amidaments i el pressupost. Com a actuació general, a totes les
portes amb fulla batent útil segons la normativa d’incendis se’ls col·locarà una barra antipànic.
4.1.1.2.1 Recol·locació de portes existents.
Algunes de les classes per càlculs segons normativa necessiten que se’ls canvïi les portes per tal d’adaptar la fulla
batent en sentit a al recorregut d’evacuació, girant la porta. Tal com queda especificat en la documentació gràfica, els
amidaments i el pressupost. Queda explicada aquesta intervenció i els seu procediment d’actuació en l’apartat
d’actuacions a dur a terme.
4.1.1.2.2 Construcció de vestíbuls per portes.
Aquesta acció és necessària per poder complir amb l’ample mínim de pas dels passadissos. Es treuran les portes per
construir el vestibul i recol·locar-les posteriorment. Tal com queda especificat en la docuemtnació gràfica, els
amidaments i el pressupost. Queda explicada aquesta intervenció i els seu procediment d’actuació en l’apartat
d’actuacions a dur a terme.
4.1.1.2.3 Construcció de vestíbuls d’independència.
Segons els càlculs del projecte d’incendi es necessari la creació de sectors independents separats per vestíbuls
d’independència. Aquests es col·locaràn en planta semisoterrani i planta baixa segons les especificacions de la
docuemntació gràfica, els amidaments i el pressupost. Queda explicada aquesta intervenció i els seu procediment
d’actuació en l’apartat d’actuacions a dur a terme.
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5 MEMÒRIA CONSTRUCTIVA
D’acord a les especificacions concretes del projecte reflectides als plànols i l’estat d’amidaments, s’exposa a
continuació la composició i característiques de les diferents tecnologies que intervenen en l’obra.
5.1 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ EN OBRA. NOCIONS GENERALS
Es retiraran de l’àmbit de l’obra tots aquells elements que puguin suposar un possible perill en el desenvolupament
dels treballs, ja siguin línies elèctriques, altres infrastructures o bé elements emmagatzemats. A tal efecte l’empresa
contractista recaptarà informació adient als serveis tècnics de la universitat i a les diverses empreses de serveis,
establertes en les zones d’actuació, a fi de confirmar o no l’existència de possibles traçats d’instal·lacions embegudes
en les parets de l’àrea d’actuació, i prendre, en el seu cas, les mesures de protecció i seguretat adients.
Es realitzarà un tancament provisional de les zones d’actuació respecte les vies de circulació interiors per raons de
seguretat disposant de la distància mínima de pas si les condicions de la zona a intervenir ho permet sinó el pas
quedarà completamet tallat, el nucli d’escala quedarà parcial o totalment inutilitzat l’accés a les zones afectades es
farà mitjançant els altres punts d’accés a l’interior de l’edifici.
Un cop efectuades aquestes feines, i comunicat això a la Direcció Facultativa, es procedirà a les obres en sí.
5.1.1

ENDERROCS.

Previ a l’execució de qualsevol enderroc total o parcial, a efectuar dins de l’obra, es tindrà en compte si aquest afecta
a elements estructurals, segons el projectat. En cap cas s’iniciaran els treballs d’enderroc sense l’autorització de la
Direcció Facultativa.
En general els enderrocs es realitzaran amb les mesures de seguretat adients, i amb els apuntalaments necessaris per
assegurar l’estabilitat de les parts no afectades per l’enderroc, tenint en compte que la seva execució afecti el menys
possible al desenvolupament de les activitats de l’edifici, tant en el que fa referència als sorolls, la pols i els dipòsits de
runes, procurant no treballar en hores intempestives, cobrint les parts a enderrocar amb tendalls i retirant diàriament
les runes a l’abocador o depositar-les en contenidors adients.
5.2

ACTUACIONS QUE ES DURAN A TERME

as

Per l’adaptació de l’edifici a la normativa vigent s’han de dur a terme certes obres d’ajustament de les condicions
existents, aquestes es descriuen a continuació. Totes les mesures adoptades en aquest Projecte Executiu són el
resultat de l’estudi d’aplicació de la Normativa Contra Incendis i per tant, les mesures mínims a adoptar pel
compliment de la normativa. Les obres es duran a terme en dues fases segons la disponibilitat de la propietat.
1. Tancament del vestíbul de l’escala planta primera, Fase 1.
2. Tancament del vestíbul de l’escala planta baixa, Fase 1.
3. Tancament del vestíbul de l’escala planta semisoterrani, Fase 1.
4. Adaptació del vestíbul de les portes d’accés a les aules, Fase 2.
5. Construcció d’un vestíbul d’independencia per planta semisoterrani, Fase 2.
6. Construcció d’un vestíbul d’independencia per planta baixa, Fase 2.
7. Construccio d’una nova passarel·lela, Fase 1.
5.2.1 TANCAMENT DEL VESTÍBUL DE L’ESCALA PLANTA PRIMERA. Fase I.
En aquesta planta es dòna la casuística de l’existència d’un vestíbul parcial que s’aprofitarà. Per tant es tancarà aquest
vestíbul existent i es col·locaràn les portes EI de doble fulla necessàries segons els càlculs per normativa seguretat
contra incendis, especificades en la documentació gràfica, els amidaments i el pressupost.
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5.2.1.1 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ EN OBRA
Tancament perimetral de la zona d’acció amb tanca perimetral que impedeix el pas de persones alienes des de la
planta baixa fins a la planta primera, permetén així l’ús de l’escala des de planta semisoterrani fins a planta baixa. Les
tanques permetran la protecció de la zona en la qual s’efectuen obres, evitant el pas de personal no autoritzat o pas
de material residual a fora de la zona delimitada.
5.2.1.2 ENDERROCS
Es necessita preparar la paret per la construcció de la nova fusteria EI, per això, es farà l’enderroc del recobriment de
part de la llinda i els brancals de les parets existent, amb una profunditat màxima de 1 cm, per augmentar la rugositat
de la paret i millorar així la capacitat d’unió dels nous materials a afegir.
5.2.1.3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
Per les parets exisitents en l’obra es decideix fer un vestíbul d’escala. Per això es farà l’enderroc parcial del material de
recobrimet primerament a la zona de col·locació de la fusteria que tancarà el vestíbul.
Es construirà la nova paret enganxant-la amb l’existent, amb els materials specificats en la documentaicó gràfica, els
amidaments i el pressupost. Es col·locarà el bastiment de la porta EI, després de donar-li la forma a la paret.
Sobre el bastiment es col·locarà la porta.
Col·locació del entornpeu.
Després es col·locaran els retenidors de les portes en el paviment.
Per últim, s’alisarà la paret i, posteriormet, es pintarà.
Un cop acabada l’obra es col·locaràn les senyals d’emergència i les senyalitzacions.
Enretirat de la brossa i els sistemes de protecció provisional i implantació en obra.
5.2.2 TANCAMENT DEL VESTÍBUL DE L’ESCALA PLANTA BAIXA. Fase I.
En la imatge següent es pot observar el vestíbul i l’escala en planta baixa en la qual es durà a terme les obres de
tancament per la realització d’un vestíbul de protecció d’incendis del nucli d’escales. Es farà amb portes EI de doble
fulla i obertura en sentit evacuació.

Imatge 1. Vestíbul escales, es tancará amb portes EI.
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5.2.2.1 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ EN OBRA
Tancament perimetral de la zona d’acció amb tanca perimetral que impedeix el pas en tot el nucli de l’escala durant
tot el temps de les obres, per tant, es tanca tot el nucli d’escales des de planta semisoterrani fins a planta primera. Les
tanques permetran la protecció de la zona pròxima en la qual s’efectuen obres, evitant el pas de personal no
autoritzat o pas de material residual a fora de la zona delimitada.
5.2.2.2 ENDERROCS
Es necessita preparar la paret per la construcció de la nova fusteria EI, per això, es farà l’enderroc del recobriment de
part de la llinda i els brancals de les parets existent, amb una profunditat màxima de 1 cm, per augmentar la rugositat
de la paret i millorar així la capacitat d’unió dels nous materials a afegir.
5.2.2.3DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
Per les parets exisitents en l’obra es decideix fer un vestíbul d’escala. Per això es farà l’enderroc parcial del material de
recobrimet primerament a la zona de col·locació de la fusteria que tancarà el vestíbul.
Es construirà la nova paret enganxant-la amb l’existent, amb els materials specificats en la documentaicó gràfica, els
amidaments i el pressupost. Es col·locarà el bastiment de la porta EI, després de donar-li la forma a la paret.
Sobre el bastiment es col·locarà la porta.
Col·locació del entornpeu.
Després es col·locaran els retenidors de les portes en el paviment.
Per últim, s’alisarà la paret i, posteriormet, es pintarà.
Un cop acabada l’obra es col·locaràn les senyals d’emergència i les senyalitzacions.
Enretirat de la brossa i els sistemes de protecció provisional i implantació en obra.
5.2.3 TANCAMENT DEL VESTÍBUL DE L’ESCALA SEMISOTERRANI. Fase I.
En la imatge següent es pot observar el vestíbul i l’escala en planta semisoterrani en la qual es durà a terme les obres
de tancament per la realització d’un vestíbul de protecció d’incendis del nucli d’escales. Es farà amb portes EI de doble
fulla i obertura en sentit evacuació.

Imatge 2. Vestíbul escales, es tancará amb portes EI. PS.
5.2.3.1 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ EN OBRA
Tancament perimetral de la zona d’acció amb tanca perimetral que impedeix el pas de persones alienes des de la
planta semisoterrani fins a la planta baixa, permetén així l’ús de l’escala des de planta baixa fins a planta primera. Les
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tanques permetran la protecció de la zona en la qual s’efectuen obres, evitant el pas de personal no autoritzat o pas
de material residual a fora de la zona delimitada.
5.2.3.2 ENDERROCS
Es retirarà el marc de l’obertura preexistent.
Es necessita preparar la paret per la construcció de la nova fusteria EI, per això, es farà l’enderroc del recobriment de
part de la llinda i els brancals de les parets existent, amb una profunditat màxima de 1 cm, per augmentar la rugositat
de la paret i millorar així la capacitat d’unió dels nous materials a afegir.
5.2.3.3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
Recrescut de part de paret per col·locar-hi la porta.
Un cop preparada la paret com a suport es farà el marc a les mides necessaries per col·locar el bastiment de la porta
que donarà la forma del obertura de la porta.
Sobre el bastiment es col·locarà la porta.
Col·locació del entornpeu.
Després es col·locaran els retenidors de les portes en el paviment.
Per últim, s’alisarà la paret i, posteriormet, es pintarà.
Un cop acabada l’obra es col·locaràn les senyals d’emergència i les senyalitzacions.
Enretirat de la brossa i els sistemes de protecció provisional i implantació en obra.
5.2.4 ADAPTACIÓ DE LES PORTES D’ACCÉS A LES AULES. Fase 2.
5.2.5 CONSTRUCCIÓ D’UN VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA PER PLANTA SEMISOTERRANI. Fase 2.
5.2.6 CONSTRUCCIÓ D’UN VESTÍBUL D’INDEPENDÈNCIA PER PLANTA BAIXA. Fase 2.
5.2.7 CONSTRUCCIÓ D’UNA NOVA PASSAREL·LELA. Fase 1.
Aquest edifici necessita un nou accés per complir amb seguretat contra incendis referent a evacuació de persones, per
aixó la passarel·la es construiex en un punt mig de la zona en la qual s’intervé. Aquesta nova passarel·la té les
dimensions especificades en l’apartat corresponent de l’Annex 1, la documentació gràfica, els amidaments i el
pressupost.
5.2.7.1 TREBALLS PREVIS I IMPLANTACIÓ EN OBRA
Neteja del terreny amb l’enretirada de la capa superior del terreny.
Excavació del terreny.
Atalusat del terreny.
Compactació del terreny.
Col·locació de les tanques i la senyalització perimetrals tant interiors com exteriors.
5.2.7.2ENDERROCS
Enderroc de la part de façana existent fins a on es col·locarà la passarel·la.
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5.2.7.3 DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS
Es faran les obres de moviment de terra.
Es farà la construcció dels fonaments de la passarel·la.
Després de l’enderrocat de la paret de façana es construirà el marc del forat de paret.
Col·locació de les bigues de la passarel·la.
Col·locació del taulell i paviment de la passarel·la.
Col·locació de la barrana de la passarel·la.
Es col·locarà el bastiemnet de la porta.
Es col·locarà la porta.
Allisat i pintat de la paret.
Col·locació de l’entornpeu.
Col·locació de la senyalització d’emergència i les senyals de sortida.
Enretirat de la brossa i els sistemes de protecció i implantació en obra.

Lleida, 26 d’abril de 2021

E3G ENGINYERIA SERVEIS ENERGÈTICS
Toni Gimbernat Piñol
Enginyer Industrial
Col·legiat: 15.699
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AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

SITUACIÓ
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1 / 1000
Av. Estudi General, 7 · Altell 5 · 25001 · Lleida · T - 973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

FASE: PROJECTE EXECUTIU.

DATA:

26/04/2021
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AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

EMPLAÇAMENT
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FASE: PROJECTE EXECUTIU.

DATA:

26/04/2021
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AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.
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Nº PLÀNOL:
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FASE: PROJECTE EXECUTIU.
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26/04/2021
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AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

ESTAT ACTUAL. PLANTA BAIXA.

ESCALA A3:
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ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

FASE: PROJECTE EXECUTIU.

DATA:

26/04/2021

0

2

4
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A40.002

DESP

DESP

DESP

CLECE

REDERCO

Asc.
SEMINARI
Q.ELEC.

VESTUARI

VESTIBUL

W.C.h.
SALA
JUNTES

W.C.d.
SALA
PROF

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

ESTAT ACTUAL. PLANTA PRIMERA.

ESCALA A3:
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ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

FASE: PROJECTE EXECUTIU.

DATA:

26/04/2021

0

2

4

10

A40.003

LLEGENDA ACTUACIONS

ESTAT ACTUAL PP

PLÀNOL A70.005
PLÀNOL A70.006

FASE 1

ACTUACIÓ 3

FASE 2

ACTUACIÓ 1

TANCAMENT DEL VESTÍBUL DE L'ESCALA PLANTA SEMISOTERRANI.

ACTUACIÓ 4

ADAPTACIÓ DE LES PORTES D'ACCÉS A LES AULES.

ACTUACIÓ 2

TANCAMENT DEL VESTÍBUL DE L'ESCALA PLANTA BAIXA.

ACTUACIÓ 5

CONSTRUCCIÓ D'UN VESTÍBUL D'INDEPENDÈNCIA PER PLANTA
SEMISOTERRANI.

ACTUACIÓ 3

TANCAMENT DEL VESTÍBUL DE L'ESCALA PLANTA PRIMERA.

ACTUACIÓ 6

CONSTRUCCIÓ D'UN VESTÍBUL D'INDEPENDÈNCIA PER PLANTA
BAIXA.

ACTUACIÓ 7

CONSTRUCCIÓ D'UNA NOVA PASSAREL·LA.

ACTUACIÓ 8

COL·LOCACIÓ DE DETECTORS I EXTINTORS D'INCENDI.

PLÀNOL A70.003
PLÀNOL A70.004

ESTAT ACTUAL PB

PLÀNOL A70.001
PLÀNOL A70.002

PLÀNOL A70.003
PLÀNOL A70.004
PLÀNOL A70.005

PLÀNOL A70.006
PLÀNOL A70.007

PLÀNOL A70.008
PLÀNOL A70.009

PLÀNOL A70.010
PLÀNOL A70.011

4

3

5

6

7

8

ACTUACIÓ 2

PLÀNOL A70.012
PLÀNOL A70.013

ACTUACIÓ 4
ACTUACIÓ 4

ACTUACIÓ 4

ACTUACIÓ 4

ACTUACIÓ 4

ACTUACIÓ 4

ACTUACIÓ 4

ACTUACIÓ 4

15
14
13
12
11
10
9

ACTUACIÓ 7

ACTUACIÓ 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9

PLÀNOL A30.001
PLÀNOL A30.002
PLÀNOL A30.003
PLÀNOL A30.004

10
11
12

PLÀNOL A70.001
PLÀNOL A70.002

ESTAT ACTUAL PS

ACTUACIÓ 1

ACTUACIÓ 4

ACTUACIÓ 4

ACTUACIÓ 4

15
14
13
12
11
10
9

1
2
3
4

ACTUACIÓ 5

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

RESUM D'ACTUACIONS I ESQUEMA DE PLÀNOLS D'ACTUACIONS

ESCALA A3:
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ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
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FASE: PROJECTE EXECUTIU.

DATA:

26/04/2021
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AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

ESTAT FINAL ACTUACIONS FASE 1.
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FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021
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W.C.h
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8

Asc.

ESTAT ACTUAL P1
E: 1/100

INSTAL·LACIÓ OBRES PROVISIONALS I ENDERROCS
REALITZACIÓ D'UNS TANCAMENTS PROVISIONALS, AMB PUNTALS I XARXA
DE PROTECCIÓ A CAIGUDA D'OBEJCTES.

A

INSTAL·LACIÓ AFECTADES I ENDERROCS
ÀREA D'ACTUACIÓ
OBRA PROVISIONAL
ENDERROCS I DESMUNTATGES
OBRA NOVA
TANCAMENT PROVISIONAL DE PORTES EXISTENTS

ESTAT ACTUAL PS
E: 1/100

ESTAT ACTUAL PB
E: 1/100

ACTUACIÓ 1

A

ESTAT ACTUAL PS
E: 1/100

A

0.60

0.95

2.00

1.82
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0.85

0.50

0.60

0.85

1.20
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0.95

0.60

1.04

2.05
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1.10
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0.95

1.10
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1.00

B2/001
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10
11
12

0.6

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

IMPLANTACIÓ I OBRES D'ENDERROC. ACTUACIÓ 1. TANCAMENT
VESTÍBUL ESCALES PLANTA SEMISOTERRANI.

ESCALA A3:

1 / 100
Av. Estudi General, 7 · Altell 5 · 25001 · Lleida · T - 973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
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FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021

0
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5
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5
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9

7
8

sortida d'emergència
SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

A70.001

1

2

3

4

5

6

0.60

8

1.30
7

1.30

1.20

1.10

0.95

A

INSTAL·LACIÓ OBRES PROVISIONALS I ENDERROCS
REALITZACIÓ D'UNS TANCAMENTS PROVISIONALS, AMB PUNTALS I XARXA
DE PROTECCIÓ A CAIGUDA D'OBEJCTES.

A

INSTAL·LACIÓ AFECTADES I ENDERROCS
ÀREA D'ACTUACIÓ
OBRA PROVISIONAL
ENDERROCS I DESMUNTATGES

ESTAT REFORMAT PS
E: 1/100

ALÇAT DETALL CONTRUCTIU
E: 1/50

OBRA NOVA
TANCAMENT PROVISIONAL DE PORTES EXISTENTS

2

2

LLEGENDA DE MATERIALS
1

11

0,46

11

1

13

13

FINESTRA EXISTENT.

2

PARET EXISTENT.

3

PARET TANCAMENT DE DOBLE PLACA PER CARA DE PLADUR DE 15mm AMB
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER DE 45mm EMPLENAT AMB LLANA DE ROCA.

4

CELRAS EXISTENT RECOL·LOCAT DESPRÉS D'OBRA.

5

TAPETES DE FUSTA IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR AL EXISTENT.

10

2,20

0,70

10

6

RECOL·LOCACIÓ DE PORTA EXISTENT.

7

REVESTIMENT SOSTRE VESTÍBUL DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR
A L'EXISTENT.

8

REVESTIMENT LATERL VESTÍBUL DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR
A L'EXISTENT.

9

PORTA DE DOBLE FULLA (80 + 40cm) DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT
SIMILAR A L'EXISTENT.
PORTA METÀL·LICA EI60 DOBLE FULLA 70cm ACABAT DEFINIT PER LA
PROPIETAT AMB SISTEMA D'OBERTURA MITJANÇANT BARA ANTIPÀNIC.

1,44

10

PLANTA DETALL CONTRUCTIU
E: 1/50

11

CONSTRUCCIÓ PARET AMB CONDICIONS FINALS SEMBLANTS A LES
EXISTENTS.

12

RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER OBERTURA PERMANENT DE LA PORTA
METÀL·LICA EI60.

13

MARCS RESISTENTS AL FOC DEL CONJUNT DE LES PORTES MTÀL·LIQUES EI60.
FUSTERIA ALUMINI LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA PROPIETAT I VIDRE
LAMINATAMB CÀMARA.
PORTA ALUMINI LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA PROPIETAT I VIDRE
LAMINATAMB CÀMARA. INCORPORA BARA ANTIPÀNIC.
2 PASSAMANS DE 4x0.8cm AMB PERFIL D'ACER I BARROTS RODONS D'ACER
DE 1cm PINTAT ANTICORROSIÓ I DE 1.1m D'ALÇADA.

14
15
16

DOS PERFILS EN U 220 x 2.6m LLARG, UNA A CADA EXTREM DE LA PASSER
COL·LOCATS AMB 6 CARGOLS DE 130mm CLAVATS AL FORJAT .

17

PASSERA FORMADA PER UNA XAPA D'ACER LACRIMADA DE 2mm AMB
PINTAT ANTICORROSIÓ SALDADA AMB PERFIL EN T DE 7cm CADA 50cm.
XAPA DE 200x10cm COL·LOCADA AMB 6 CARGOLS CLAVATS AL MUR DE
CONTENCIÓ.

18

2

19

0,40

11

20

TRES PERFILS IPN 220 DE 6.5m.

21

MUR DE CONTENCIÓ EN U 2.6m x VARIABLE SEGONS EL TALÚS.

22

FORMIGÓ DE NETEJA HM-15 DE DIMENSIONS VARIABLES SEGONS
NECESSITATS EN OBRA.

NOTES:
LA LLEGENDA EÉS UNITATIA PER TOTS ELS PLÀNOLS. POT SER QUE ELS NOMBRES
REFLEXATS NO ESTIGUIN EN EL PLÀNOL EN QÜESTIÓ.
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8

DESP.
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DEGANAT
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W.C.

W.C.h.
GESTIO ACADEMICA

MAGATZEM

W.C.

mini

W.C.d.

bar

SECRET.
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DEGANAT

DEGA

DEGA

B2/001
DESP

DESP

DESP

DESP

DESP
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DESP
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CAP
PASSADIS

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA
1
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0.3

10
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AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:
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FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021

Nº PLÀNOL:

OBRA NOVA I DETALL CONSTRCUTIU. ACTUACIÓ 1.
TANCAMENT VESTÍBUL D'ESCALES PLANTA SEMISOTERRANI.

ESCALA A3:

INDICADES
ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699
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Vestibul

DESP

A70.002

1

DESP

2

DESP

3

DESP.

4

DESP

5

DESP

6

DESP

7

DESP

ESTAT ACTUAL P1
E: 1/100

INSTAL·LACIÓ OBRES PROVISIONALS I ENDERROCS
REALITZACIÓ D'UNS TANCAMENTS PROVISIONALS, AMB PUNTALS I XARXA
DE PROTECCIÓ A CAIGUDA D'OBEJCTES.

A

INSTAL·LACIÓ AFECTADES I ENDERROCS
ÀREA D'ACTUACIÓ
OBRA PROVISIONAL
ENDERROCS I DESMUNTATGES
OBRA NOVA
TANCAMENT PROVISIONAL DE PORTES EXISTENTS

A

ESTAT ACTUAL PB
E: 1/100
ESTAT ACTUAL PB
E: 1/100

ACTUACIÓ 2

A

PAS DE 1,64 m

ESTAT ACTUAL PS
E: 1/100

0.60

0.95

2.00

1.82

0.85

0.85

0.50

0.60

0.85

1.20

0.85

0.95

0.60

1.04

2.05

1.20

1.10
1.20

0.95

1.10
1.20

1.00

B2/001

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.3

0.3

10
11
12

0.6

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

IMPLANTACIÓ I OBRES D'ENDERROC. ACTUACIÓ 2.
TANCAMENT VESTÍBUL D'ESCALES PLANTA BAIXA.

ESCALA A3:

1 / 100
Av. Estudi General, 7 · Altell 5 · 25001 · Lleida · T - 973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021

0

1

2

5

15

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7
8

sortida d'emergència
SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

A70.003

1

2

3

4

5

6

0.60

8

1.30
7

1.30

1.20

1.10

0.95

A

INSTAL·LACIÓ OBRES PROVISIONALS I ENDERROCS
REALITZACIÓ D'UNS TANCAMENTS PROVISIONALS, AMB PUNTALS I XARXA
DE PROTECCIÓ A CAIGUDA D'OBEJCTES.

A

INSTAL·LACIÓ AFECTADES I ENDERROCS
ÀREA D'ACTUACIÓ
OBRA PROVISIONAL
ENDERROCS I DESMUNTATGES

ALÇAT DETALL CONTRUCTIU
E: 1/50

OBRA NOVA
TANCAMENT PROVISIONAL DE PORTES EXISTENTS

2

LLEGENDA DE MATERIALS

4

1
11
1
13

0,44

ESTAT REFORMAT PB
E: 1/100

1,40

11
22
1

0,70

13

FINESTRA EXISTENT.

2

PARET EXISTENT.

3

PARET TANCAMENT DE DOBLE PLACA PER CARA DE PLADUR DE 15mm AMB
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER DE 45mm EMPLENAT AMB LLANA DE ROCA.

4

CELRAS EXISTENT RECOL·LOCAT DESPRÉS D'OBRA.

5

TAPETES DE FUSTA IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR AL EXISTENT.

6

RECOL·LOCACIÓ DE PORTA EXISTENT.

7

REVESTIMENT SOSTRE VESTÍBUL DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR
A L'EXISTENT.

8

REVESTIMENT LATERL VESTÍBUL DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR
A L'EXISTENT.

9

PORTA DE DOBLE FULLA (80 + 40cm) DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT
SIMILAR A L'EXISTENT.
PORTA METÀL·LICA EI60 DOBLE FULLA 70cm ACABAT DEFINIT PER LA
PROPIETAT AMB SISTEMA D'OBERTURA MITJANÇANT BARA ANTIPÀNIC.

10

2,20

10

10

PLANTA DETALL CONTRUCTIU
E: 1/50

11

CONSTRUCCIÓ PARET AMB CONDICIONS FINALS SEMBLANTS A LES
EXISTENTS.

12

RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER OBERTURA PERMANENT DE LA PORTA
METÀL·LICA EI60.

13

MARCS RESISTENTS AL FOC DEL CONJUNT DE LES PORTES MTÀL·LIQUES EI60.
FUSTERIA ALUMINI LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA PROPIETAT I VIDRE
LAMINATAMB CÀMARA.
PORTA ALUMINI LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA PROPIETAT I VIDRE
LAMINATAMB CÀMARA. INCORPORA BARA ANTIPÀNIC.
2 PASSAMANS DE 4x0.8cm AMB PERFIL D'ACER I BARROTS RODONS D'ACER
DE 1cm PINTAT ANTICORROSIÓ I DE 1.1m D'ALÇADA.

14
15
16

DOS PERFILS EN U 220 x 2.6m LLARG, UNA A CADA EXTREM DE LA PASSER
COL·LOCATS AMB 6 CARGOLS DE 130mm CLAVATS AL FORJAT .

17

PASSERA FORMADA PER UNA XAPA D'ACER LACRIMADA DE 2mm AMB
PINTAT ANTICORROSIÓ SALDADA AMB PERFIL EN T DE 7cm CADA 50cm.
XAPA DE 200x10cm COL·LOCADA AMB 6 CARGOLS CLAVATS AL MUR DE
CONTENCIÓ.

18
19
11
10

20

TRES PERFILS IPN 220 DE 6.5m.

21

MUR DE CONTENCIÓ EN U 2.6m x VARIABLE SEGONS EL TALÚS.

22

FORMIGÓ DE NETEJA HM-15 DE DIMENSIONS VARIABLES SEGONS
NECESSITATS EN OBRA.

NOTES:
LA LLEGENDA EÉS UNITATIA PER TOTS ELS PLÀNOLS. POT SER QUE ELS NOMBRES
REFLEXATS NO ESTIGUIN EN EL PLÀNOL EN QÜESTIÓ.

1,40

12

0,44

SORTIDA
EMERGÈNCIA

SALA
REUNIONS

B2/0V4
B2/0V5
VESTIBUL

VESTIBUL
Asc.

Q.Elec.
Q.Elec.

W.C.
MINUSV.
DESP

DESP

SECRETARIA
8

DESP.
Dret

Privat

DEGANAT
vest.

W.C.

W.C.h.
GESTIO ACADEMICA

MAGATZEM

W.C.

mini

W.C.d.

bar

SECRET.

VICE

DEGANAT

DEGA

DEGA

B2/001
DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

CAP
PASSADIS

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.3

0.3

10
11
12

0.6

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Av. Estudi General, 7 · Altell 5 · 25001 · Lleida · T - 973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021

Nº PLÀNOL:

OBRA NOVA I DETALL CONSTRUCTIU. ACTUACIÓ 2.
TANCAMENT VESTÍBUL D'ESCALES PLANTA BAIXA.

ESCALA A3:

INDICADES
ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

15

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7
8

Vestibul

DESP

A70.004

1

DESP

2

DESP

3

DESP.

4

DESP

5

DESP

6

DESP

7

DESP

IMPLANTACIÓ OBRA P1
E: 1/100

INSTAL·LACIÓ OBRES PROVISIONALS I ENDERROCS
REALITZACIÓ D'UNS TANCAMENTS PROVISIONALS, AMB PUNTALS I XARXA
DE PROTECCIÓ A CAIGUDA D'OBEJCTES.

A

INSTAL·LACIÓ AFECTADES I ENDERROCS
ÀREA D'ACTUACIÓ
OBRA PROVISIONAL
ENDERROCS I DESMUNTATGES

ESTAT ACTUAL P1
E: 1/100

OBRA NOVA
TANCAMENT PROVISIONAL DE PORTES EXISTENTS

ACTUACIÓ 3

IMPLANTACIÓ OBRA PB
E: 1/100

A

0.60

0.95

2.00

1.82

0.85

0.85

0.50

0.60

0.85

1.20

0.85

0.95

0.60

1.04

2.05

1.20

1.10
1.20

0.95

1.10
1.20

1.00

B2/001

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.3

0.3

10
11
12

0.6

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

IMPLANTACIÓ I OBRES D'ENDERROC. ACTUACIÓ 3.
TANCAMENT VESTÍBUL D'ESCALES PLANTA PRIMERA.

ESCALA A3:

1 / 100
Av. Estudi General, 7 · Altell 5 · 25001 · Lleida · T - 973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021

0

1

2

5

15

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7
8

sortida d'emergència
SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

A70.005

1

2

3

4

5

6

0.60

8

1.30
7

1.30

1.20

1.10

0.95

IMPLANTACIÓ OBRA PS
E: 1/100

INSTAL·LACIÓ OBRES PROVISIONALS I ENDERROCS
REALITZACIÓ D'UNS TANCAMENTS PROVISIONALS, AMB PUNTALS I XARXA
DE PROTECCIÓ A CAIGUDA D'OBEJCTES.

A

INSTAL·LACIÓ AFECTADES I ENDERROCS
ÀREA D'ACTUACIÓ
OBRA PROVISIONAL
ENDERROCS I DESMUNTATGES

ESTAT REFORMAT P1
E: 1/100

ALÇAT DETALL CONTRUCTIU
E: 1/50

OBRA NOVA

2

TANCAMENT PROVISIONAL DE PORTES EXISTENTS

4

LLEGENDA DE MATERIALS
11

1

FINESTRA EXISTENT.

1
13

1,40

0,44

11
22
1

0,70

13
10

2,20

10

2

PARET EXISTENT.

3

PARET TANCAMENT DE DOBLE PLACA PER CARA DE PLADUR DE 15mm AMB
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER DE 45mm EMPLENAT AMB LLANA DE ROCA.

4

CELRAS EXISTENT RECOL·LOCAT DESPRÉS D'OBRA.

5

TAPETES DE FUSTA IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR AL EXISTENT.

6

RECOL·LOCACIÓ DE PORTA EXISTENT.

7

REVESTIMENT SOSTRE VESTÍBUL DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR
A L'EXISTENT.

8

REVESTIMENT LATERL VESTÍBUL DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR
A L'EXISTENT.

9

PORTA DE DOBLE FULLA (80 + 40cm) DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT
SIMILAR A L'EXISTENT.
PORTA METÀL·LICA EI60 DOBLE FULLA 70cm ACABAT DEFINIT PER LA
PROPIETAT AMB SISTEMA D'OBERTURA MITJANÇANT BARA ANTIPÀNIC.

10

PLANTA DETALL CONTRUCTIU
E: 1/50

11

CONSTRUCCIÓ PARET AMB CONDICIONS FINALS SEMBLANTS A LES
EXISTENTS.

12

RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER OBERTURA PERMANENT DE LA PORTA
METÀL·LICA EI60.

13

MARCS RESISTENTS AL FOC DEL CONJUNT DE LES PORTES MTÀL·LIQUES EI60.
FUSTERIA ALUMINI LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA PROPIETAT I VIDRE
LAMINATAMB CÀMARA.
PORTA ALUMINI LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA PROPIETAT I VIDRE
LAMINATAMB CÀMARA. INCORPORA BARA ANTIPÀNIC.
2 PASSAMANS DE 4x0.8cm AMB PERFIL D'ACER I BARROTS RODONS D'ACER
DE 1cm PINTAT ANTICORROSIÓ I DE 1.1m D'ALÇADA.

14
15
16

DOS PERFILS EN U 220 x 2.6m LLARG, UNA A CADA EXTREM DE LA PASSER
COL·LOCATS AMB 6 CARGOLS DE 130mm CLAVATS AL FORJAT .

17

2

PASSERA FORMADA PER UNA XAPA D'ACER LACRIMADA DE 2mm AMB
PINTAT ANTICORROSIÓ SALDADA AMB PERFIL EN T DE 7cm CADA 50cm.
XAPA DE 200x10cm COL·LOCADA AMB 6 CARGOLS CLAVATS AL MUR DE
CONTENCIÓ.

18

0,60

19

13
9

0,52

20

TRES PERFILS IPN 220 DE 6.5m.

21

MUR DE CONTENCIÓ EN U 2.6m x VARIABLE SEGONS EL TALÚS.

22

FORMIGÓ DE NETEJA HM-15 DE DIMENSIONS VARIABLES SEGONS
NECESSITATS EN OBRA.

1,60

NOTES:
LA LLEGENDA EÉS UNITATIA PER TOTS ELS PLÀNOLS. POT SER QUE ELS NOMBRES
REFLEXATS NO ESTIGUIN EN EL PLÀNOL EN QÜESTIÓ.

1,00

9

0,72
2

SORTIDA
EMERGÈNCIA

SALA
REUNIONS

B2/0V4
B2/0V5
VESTIBUL

VESTIBUL
Asc.

Q.Elec.
Q.Elec.

W.C.
MINUSV.
DESP

DESP

SECRETARIA
8

DESP.
Dret

Privat

DEGANAT
vest.

W.C.

W.C.h.
GESTIO ACADEMICA

MAGATZEM

W.C.

mini

W.C.d.

bar

SECRET.

VICE

DEGANAT

DEGA

DEGA

B2/001
DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

CAP
PASSADIS

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.3

0.3

10
11
12

0.6

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Av. Estudi General, 7 · Altell 5 · 25001 · Lleida · T - 973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021

Nº PLÀNOL:

OBRA NOVA I DETALL CONSTRUCTIU. ACTUACIÓ 3.
TANCAMENT VESTÍBUL D'ESCALES PLANTA PRIMERA.

ESCALA A3:

INDICADES
ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

15

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7
8

Vestibul

DESP

A70.006

1

DESP

2

DESP

3

DESP.

4

DESP

5

DESP

6

DESP

7

DESP

INSTAL·LACIÓ OBRES PROVISIONALS I ENDERROCS
REALITZACIÓ D'UNS TANCAMENTS PROVISIONALS, AMB PUNTALS I XARXA
DE PROTECCIÓ A CAIGUDA D'OBEJCTES.

A

INSTAL·LACIÓ AFECTADES I ENDERROCS
ÀREA D'ACTUACIÓ
OBRA PROVISIONAL
ENDERROCS I DESMUNTATGES
OBRA NOVA
TANCAMENT PROVISIONAL DE PORTES EXISTENTS

ESTAT ACTUAL PB
E: 1/100
ACTUACIÓ 4

ESTAT ACTUAL PB
E: 1/100

ACTUACIÓ 4

1,16
A

0.60

0.95

2.00

1.82

0.85

0.85

0.50

0.60

0.85

1.20

0.85

0.95

0.60

1.04

2.05

1.20

1.10
1.20

0.95

1.10
1.20

1.00

B2/001

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.3

0.3

10
11
12

0.6

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

IMPLANTACIÓ I OBRES D'ENDERROC. ACTUACIÓ 7.
PASSAREL·LA. PLANTA BAIXA.

ESCALA A3:

1 / 100
Av. Estudi General, 7 · Altell 5 · 25001 · Lleida · T - 973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

FASE: PROJECTE EXECUTIU.

DATA:

26/04/2021

0

1

2

5

15

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7
8

sortida d'emergència
SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

A30.001

1

2

3

4

5

6

0.60

8

1.30
7

1.30

1.20

1.10

0.95

ACTUACIÓ 7

LLEGENDA DE MATERIALS

INSTAL·LACIÓ OBRES PROVISIONALS I ENDERROCS

FINESTRA EXISTENT.

12

RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER OBERTURA PERMANENT DE LA PORTA
METÀL·LICA EI60.

2

PARET EXISTENT.

13

MARCS RESISTENTS AL FOC DEL CONJUNT DE LES PORTES MTÀL·LIQUES EI60.

3

PARET TANCAMENT DE DOBLE PLACA PER CARA DE PLADUR DE 15mm AMB
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER DE 45mm EMPLENAT AMB LLANA DE ROCA.

14

4

CELRAS EXISTENT RECOL·LOCAT DESPRÉS D'OBRA.

15

5

TAPETES DE FUSTA IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR AL EXISTENT.

16

1

FUSTERIA ALUMINI LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA PROPIETAT I VIDRE
LAMINATAMB CÀMARA.
PORTA ALUMINI LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA PROPIETAT I VIDRE
LAMINATAMB CÀMARA. INCORPORA BARA ANTIPÀNIC.
2 PASSAMANS DE 4x0.8cm AMB PERFIL D'ACER I BARROTS RODONS D'ACER
DE 1cm PINTAT ANTICORROSIÓ I DE 1.1m D'ALÇADA.

RECOL·LOCACIÓ DE PORTA EXISTENT.

17

7

REVESTIMENT SOSTRE VESTÍBUL DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR
A L'EXISTENT.

18

8

REVESTIMENT LATERL VESTÍBUL DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR
A L'EXISTENT.

19

9

PORTA DE DOBLE FULLA (80 + 40cm) DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT
SIMILAR A L'EXISTENT.
PORTA METÀL·LICA EI60 DOBLE FULLA 70cm ACABAT DEFINIT PER LA
PROPIETAT AMB SISTEMA D'OBERTURA MITJANÇANT BARA ANTIPÀNIC.

20

TRES PERFILS IPN 220 DE 6.5m.

21

MUR DE CONTENCIÓ EN U 2.6m x VARIABLE SEGONS EL TALÚS.

CONSTRUCCIÓ PARET AMB CONDICIONS FINALS SEMBLANTS A LES
EXISTENTS.

22

FORMIGÓ DE NETEJA HM-15 DE DIMENSIONS VARIABLES SEGONS
NECESSITATS EN OBRA.

11

INSTAL·LACIÓ AFECTADES I ENDERROCS
ÀREA D'ACTUACIÓ
OBRA PROVISIONAL

DOS PERFILS EN U 220 x 2.6m LLARG, UNA A CADA EXTREM DE LA PASSER
COL·LOCATS AMB 6 CARGOLS DE 130mm CLAVATS AL FORJAT .

6

10

REALITZACIÓ D'UNS TANCAMENTS PROVISIONALS, AMB PUNTALS I XARXA
DE PROTECCIÓ A CAIGUDA D'OBEJCTES.

A

ENDERROCS I DESMUNTATGES

PASSERA FORMADA PER UNA XAPA D'ACER LACRIMADA DE 2mm AMB
PINTAT ANTICORROSIÓ SALDADA AMB PERFIL EN T DE 7cm CADA 50cm.
XAPA DE 200x10cm COL·LOCADA AMB 6 CARGOLS CLAVATS AL MUR DE
CONTENCIÓ.

OBRA NOVA
TANCAMENT PROVISIONAL DE PORTES EXISTENTS

NOTES:
LA LLEGENDA EÉS UNITATIA PER TOTS ELS PLÀNOLS. POT SER QUE ELS NOMBRES
REFLEXATS NO ESTIGUIN EN EL PLÀNOL EN QÜESTIÓ.

ESTAT ACTUAL PB
E: 1/100

DETALL CONSTRUCTIU PASSAREL·LA
E: 1/50

1,50

1,60

0,40
2,60

14

1,60

1,20

1,20

1,50

0,40

2,70

15

1,10

16

0,24
18

1,30

1,30

0.60

0.95

2.00

1.82

0.85

0.85

0.50

0.60

0.85

1.20

0.85

0.95

0.60

1.04

2.05

1.20

1.10
1.20

0.95

1.10
1.20

1.00

B2/001

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.3

0.3

10
11
12

0.6

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Av. Estudi General, 7 · Altell 5 · 25001 · Lleida · T - 973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021

Nº PLÀNOL:

OBRA NOVA I DETALL CONSTRUCTIU. ACTUACIÓ 7.
PASSAREL·LA. PLANTA BAIXA.

ESCALA A3:

INDICADES
ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

15

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7
8

sortida d'emergència
SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

A30.002

1

2

3

4

5

6

0.60

8

1.30
7

1.30

1.20

1.10

17

0.95

2,60

INSTAL·LACIÓ OBRES PROVISIONALS I ENDERROCS
REALITZACIÓ D'UNS TANCAMENTS PROVISIONALS, AMB PUNTALS I XARXA
DE PROTECCIÓ A CAIGUDA D'OBEJCTES.

A

INSTAL·LACIÓ AFECTADES I ENDERROCS
ÀREA D'ACTUACIÓ
OBRA PROVISIONAL
ENDERROCS I DESMUNTATGES
OBRA NOVA
TANCAMENT PROVISIONAL DE PORTES EXISTENTS

LLEGENDA DE MATERIALS
1

4

2

6,50
15

FINESTRA EXISTENT.

2

PARET EXISTENT.

3

PARET TANCAMENT DE DOBLE PLACA PER CARA DE PLADUR DE 15mm AMB
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER DE 45mm EMPLENAT AMB LLANA DE ROCA.

4

CELRAS EXISTENT RECOL·LOCAT DESPRÉS D'OBRA.

5

TAPETES DE FUSTA IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR AL EXISTENT.

6

RECOL·LOCACIÓ DE PORTA EXISTENT.

7

REVESTIMENT SOSTRE VESTÍBUL DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR
A L'EXISTENT.

8

REVESTIMENT LATERL VESTÍBUL DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR
A L'EXISTENT.

9

PORTA DE DOBLE FULLA (80 + 40cm) DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT
SIMILAR A L'EXISTENT.
PORTA METÀL·LICA EI60 DOBLE FULLA 70cm ACABAT DEFINIT PER LA
PROPIETAT AMB SISTEMA D'OBERTURA MITJANÇANT BARA ANTIPÀNIC.

10

2

17

11

CONSTRUCCIÓ PARET AMB CONDICIONS FINALS SEMBLANTS A LES
EXISTENTS.

12

RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER OBERTURA PERMANENT DE LA PORTA
METÀL·LICA EI60.

13

MARCS RESISTENTS AL FOC DEL CONJUNT DE LES PORTES MTÀL·LIQUES EI60.

16

FUSTERIA ALUMINI LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA PROPIETAT I VIDRE
LAMINATAMB CÀMARA.
PORTA ALUMINI LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA PROPIETAT I VIDRE
LAMINATAMB CÀMARA. INCORPORA BARA ANTIPÀNIC.
2 PASSAMANS DE 4x0.8cm AMB PERFIL D'ACER I BARROTS RODONS D'ACER
DE 1cm PINTAT ANTICORROSIÓ I DE 1.1m D'ALÇADA.

14
15

18

16

DOS PERFILS EN U 220 x 2.6m LLARG, UNA A CADA EXTREM DE LA PASSER
COL·LOCATS AMB 6 CARGOLS DE 130mm CLAVATS AL FORJAT .

17

19

PASSERA FORMADA PER UNA XAPA D'ACER LACRIMADA DE 2mm AMB
PINTAT ANTICORROSIÓ SALDADA AMB PERFIL EN T DE 7cm CADA 50cm.
XAPA DE 200x10cm COL·LOCADA AMB 6 CARGOLS CLAVATS AL MUR DE
CONTENCIÓ.

18

2,20

VARIABLE

20

19
20

TRES PERFILS IPN 220 DE 6.5m.

21

MUR DE CONTENCIÓ EN U 2.6m x VARIABLE SEGONS EL TALÚS.

22

FORMIGÓ DE NETEJA HM-15 DE DIMENSIONS VARIABLES SEGONS
NECESSITATS EN OBRA.

21

0,30

NOTES:
LA LLEGENDA EÉS UNITATIA PER TOTS ELS PLÀNOLS. POT SER QUE ELS NOMBRES
REFLEXATS NO ESTIGUIN EN EL PLÀNOL EN QÜESTIÓ.

0,60

22

VARIABLE

0,70

0.60

0.95

2.00

1.82

0.85

0.85

0.50

0.60

0.85

1.20

0.85

0.95

0.60

1.04

2.05

1.20

1.10
1.20

0.95

1.10
1.20

1.00

B2/001

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.3

0.3

10
11
12

0.6

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

OBRA NOVA I DETALL CONSTRUCTIU. ACTUACIÓ 7.
PASSAREL·LA. PLANTA BAIXA.

ESCALA A3:

1 / 50
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ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021

0

0.5

1

2.5

15

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7
8

sortida d'emergència
SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

A30.003

1

2

3

4

5

6

0.60

8

1.30
7

1.30

1.20

1.10

0.95

VARIABLE SEGONS TALÚS

INSTAL·LACIÓ OBRES PROVISIONALS I ENDERROCS
REALITZACIÓ D'UNS TANCAMENTS PROVISIONALS, AMB PUNTALS I XARXA
DE PROTECCIÓ A CAIGUDA D'OBEJCTES.

A

INSTAL·LACIÓ AFECTADES I ENDERROCS
ÀREA D'ACTUACIÓ
OBRA PROVISIONAL
ENDERROCS I DESMUNTATGES
OBRA NOVA

BIGA PASSERA
TANCAMENT PROVISIONAL DE PORTES EXISTENTS

NEOPRÉ

LLEGENDA DE MATERIALS
1

0,30

FINESTRA EXISTENT.

2

PARET EXISTENT.

3

PARET TANCAMENT DE DOBLE PLACA PER CARA DE PLADUR DE 15mm AMB
ESTRUCTURA DE PERFILS D'ACER DE 45mm EMPLENAT AMB LLANA DE ROCA.

4

CELRAS EXISTENT RECOL·LOCAT DESPRÉS D'OBRA.

5

TAPETES DE FUSTA IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR AL EXISTENT.

0,30

0,60

REBLERT
TOT-U

6

RECOL·LOCACIÓ DE PORTA EXISTENT.

7

REVESTIMENT SOSTRE VESTÍBUL DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR
A L'EXISTENT.

8

REVESTIMENT LATERL VESTÍBUL DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT SIMILAR
A L'EXISTENT.

9

PORTA DE DOBLE FULLA (80 + 40cm) DE FUSTA DM IDRÒFUGA I PINTAT
SIMILAR A L'EXISTENT.
PORTA METÀL·LICA EI60 DOBLE FULLA 70cm ACABAT DEFINIT PER LA
PROPIETAT AMB SISTEMA D'OBERTURA MITJANÇANT BARA ANTIPÀNIC.

VARIABLE
10
11

CONSTRUCCIÓ PARET AMB CONDICIONS FINALS SEMBLANTS A LES
EXISTENTS.

12

RETENIDOR ELECTROMAGNÈTIC PER OBERTURA PERMANENT DE LA PORTA
METÀL·LICA EI60.

13

MARCS RESISTENTS AL FOC DEL CONJUNT DE LES PORTES MTÀL·LIQUES EI60.

1 Ø 10 a 25cm

FUSTERIA ALUMINI LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA PROPIETAT I VIDRE
LAMINATAMB CÀMARA.
PORTA ALUMINI LACAT DE COLOR A DEFINIR PER LA PROPIETAT I VIDRE
LAMINATAMB CÀMARA. INCORPORA BARA ANTIPÀNIC.
2 PASSAMANS DE 4x0.8cm AMB PERFIL D'ACER I BARROTS RODONS D'ACER
DE 1cm PINTAT ANTICORROSIÓ I DE 1.1m D'ALÇADA.

14
15

1 Ø 10 a 25cm

16

0,30
2,60

DOS PERFILS EN U 220 x 2.6m LLARG, UNA A CADA EXTREM DE LA PASSER
COL·LOCATS AMB 6 CARGOLS DE 130mm CLAVATS AL FORJAT .

17

PASSERA FORMADA PER UNA XAPA D'ACER LACRIMADA DE 2mm AMB
PINTAT ANTICORROSIÓ SALDADA AMB PERFIL EN T DE 7cm CADA 50cm.
XAPA DE 200x10cm COL·LOCADA AMB 6 CARGOLS CLAVATS AL MUR DE
CONTENCIÓ.

18
19

4 Ø 12

0,60

2 Ø 10

0,60

20

TRES PERFILS IPN 220 DE 6.5m.

21

MUR DE CONTENCIÓ EN U 2.6m x VARIABLE SEGONS EL TALÚS.

22

FORMIGÓ DE NETEJA HM-15 DE DIMENSIONS VARIABLES SEGONS
NECESSITATS EN OBRA.

NOTES:
LA LLEGENDA EÉS UNITATIA PER TOTS ELS PLÀNOLS. POT SER QUE ELS NOMBRES
REFLEXATS NO ESTIGUIN EN EL PLÀNOL EN QÜESTIÓ.

ESTREPS DE 1 Ø 8 a 20cm
4 BRANQUETES

4 Ø 12

0,60

0,30
FORMIGÓ
HM-15

VARIABLE

0.60

0.95

2.00

1.82

0.85

0.85

0.50

0.60

0.85

1.20

0.85

0.95

0.60

1.04

2.05

1.20

1.10
1.20

0.95

1.10
1.20

1.00

B2/001

1
2
3
4
5
6
7
8
9

0.3

0.3

10
11
12

0.6

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

OBRA NOVA I DETALL CONSTRUCTIU. ACTUACIÓ 7.
PASSAREL·LA. PLANTA BAIXA.

ESCALA A3:

1 / 20
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ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021

0

0.2

0.4

1

15

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7
8

sortida d'emergència
SORTIDA
D'EMERGÈNCIA

A30.004

1

2

3

4

5

6

0.60

8

1.30
7

1.30

1.20

1.10

0.95

VARIABLE SEGONS
TALÚS

LLEGENDA SENYALITZACIÓ

LLEGENDA PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

RÈTOL SENYALITZACIÓ "SORTIDA"

SORTIDA
Implanorm

LLEGENDA OCUPACIÓ I SORTIDES

RÈTOL SENYALITZACIÓ "SORTIDA A LA DRETA"

EXTINTOR POLIVALENT 6 Kg EFICÀCIA 21A/113B. ES SITUARAN DE
MANERA QUE LA PART SUPERIOR DE L'EXTINTOR QUEDI SITUADA ENTRE
80 cm i 120 cm SOBRE EL SÒL

RÈTOL SENYALITZACIÓ "SORTIDA A L'ESQUERRA"

DETECTOR ÒPTIC

RÈTOL SENYALITZACIÓ "SORTIDA A LA DRETA ESCALA ASCENDENT"

DETECTOR ÒPTIC AMB SIRENA O AVISOS VERBALS I DISPOSITIU VISUAL
D'ALARMA

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m H.T.245291-06/10

799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m H.T.245291-06/10

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m H.T.245291-06/10

AENOR

Producto
Certificado
Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m H.T.245291-06/10

ESCALA

A
B m Cp
Dp

A= IDENTIFICADOR PORTA, RAMPA I ESCALES
B= AMPLADA PORTA, RAMPA I ESCALES
C= OCUPACIÓ MÀXIMA (p= persones)
D= OCUPACIÓ PREVISTA (p= persones)

XXX

NÚMERO D'OCUPANTS

P01

PORTA NOMENCLATURA

AENOR

Producto
Certificado

DISPOSITIU D'ALARMA ACÚSTIC I VISUAL DE PARET

Aislante Térmico

RÈTOL SENYALITZACIÓ "SORTIDA A L'ESQUERRA ESCALA ASCENDENT"

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m H.T.245291-06/10

ESCALA

SIRENA EXTERIOR ÒPTICA/ACÚSTICA

AENOR

Producto
Certificado
Aislante Térmico

NOTA: PER HIPOTESIS DE BLOQUEIG NO ES POT PASSAR DE 320 PERSONES A PLANTA
SEMISOTTERANI I 958 PERSONES EN PLANTA BAIXA.
LES OCUPACIONS DE LES AULES SÓN LES INDICADES DE MANERA ESCRITA EN CADA AULA,
EL MOBILIARI ÉS ORIENTATIU.

RÈTOL SENYALITZACIÓ "SORTIDA A LA DRETA ESCALA DESCENDENT"

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m H.T.245291-06/10

ESCALA
AENOR

Producto
Certificado
Aislante Térmico

RÈTOL SENYALITZACIÓ "SORTIDA A L' ESQUERRA ESCALA DESCENDENT"

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m H.T.245291-06/10

ESCALA

RÈTOL SENYALITZACIÓ "EXTINTOR POLIVALENT"

AENOR

Producto
Certificado
Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m H.T.245291-06/10

EXTINTOR

AENOR

Producto
Certificado
Aislante Térmico

Implanorm
799,9/11/1380-K-W UNE 23035
D<9,3m H.T.245291-06/10

RÈTOL SENYALITZACIÓ "BOCA D'INCENDI, EXTINTOR, POLSADOR, SIRENA
ALARMA I ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA"

LLEGENDA RESISTÈNCIA I ESTABILITAT AL FOC

A.E.I

ARMARI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS EQUIPAT AMB BIE 25 + POLSADOR +
EXTINTOR POLIVALENT + ENLLUMENAT EMERGÈNCIA + SIRENA ALARMA
(COL.LOCACIÓ HORITZONTAL). S'HAURÀ DE MUNTAR SOBRE UN SUPORT
RÍGID, DE MANERA QUE EL FILTRE I LA VÀLVULA D'OBERTURA MANUAL I EL
SISTEMA D'OBERTURA DE L'ARMARI SI N'HI HA, ESTIGUIN SITUADES COM A
MÀXIM A 1,50 m SOBRE EL NIVELL DEL SÒL

SORTIDA PLANTA

PA

PASSADÍS NOMENCLATURA

RA

RAMPA NOMENCLATURA

E01

ESCALA NOMENCLATURA

LLEGENDA RECORREGUTS EVACUACIÓ

CENTRAL DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS

A

PUNT D'ORIGEN D'EVACUACIÓ CONSIDERAT

BARRA ANTIPÀNIC

B

PUNT AMB RECORREGUTS ALTERNATIUS

C

SORTIDA D'EVACUACIÓ

D

SORTIDA D'EVACUACIÓ ALTERNATIVA

APARELL AUTÒNOM D'EMERGÈNCIA I SEGURETAT DE SUPERFÍCIE. NO
PERMANENT 100lm 1h IP42 IK04

PORTA EI₂60C5

SP

HIDRANT

LLEGENDA ENLLUMENAT D'EMERGÈNCIA

R/REI/EI 120

SORTIDA EDIFICI

RETENIDOR DE PORTA

R/REI/EI 60

EI₂60C5

SE

TRAM DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ
TRAM DE RECORREGUT D'EVACUACIÓ ALTERNATIU

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

ESCALA A3:

S/E
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ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021

Nº PLÀNOL:

LLEGENDES I TAULES. INSTAL·LACIONS PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS.

0

I60.001

1.20

Asc.

2.90

LOCAL ESTUDIANTS
SLIPI

correu

2.90

0.90

Asc.

1.35

1.35

NOTA: PER HIPOTESIS DE BLOQUEIG NO ES POT PASSAR DE 320 PERSONES A PLANTA
SEMISOTTERANI I 958 PERSONES EN PLANTA BAIXA.
LES OCUPACIONS DE LES AULES SÓN LES INDICADES DE MANERA ESCRITA EN CADA AULA,
EL MOBILIARI ÉS ORIENTATIU.

0.90

3.00

Pte.10 %

3.00

1.25

SALA REUNIONS

3.25

W.C.

1

2

3

4

5

6

3.00

8

0.15

MAGATZEM

1.20

net

Pte.10 %

SALA MENJADOR
W.C.

7

magatzem

soterrani -1

W.C.h
W.C.d

W.C.d

3.00

W.C.h

MAGATZEM

1.30

MAGATZEM

15

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7

CONTROL

8

1
2
3
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

0,60 > 0,50 m. EI60

EI60

1,20 m. PASSADÍS
D'EVACUACIÓ AULA

1,20 m. PASSADÍS
D'EVACUACIÓ AULA

1,20 m. PASSADÍS
D'EVACUACIÓ AULA

1,20 m. PASSADÍS
D'EVACUACIÓ AULA
A.E.I

A.E.I

1,20 m. PASSADÍS
D'EVACUACIÓ AULA

A.E.I

2,55

A.E.I

A.E.I

BIE EXISTENT A DESPLAÇAR

1

4

2

3

5

6

7

8

BIE EXISTENT A DESPLAÇAR

soterrani -1

15

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7

A.E.I
A.E.I

8

A.E.I

A.E.I
1

BIE EXISTENT A DESPLAÇAR

2
3
4

ESPINA B2 SENAR. PLANTA SEMISOTERRANI

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDI. DETECCIÓ I EXTINCIÓ. PS.

ESCALA A3:

1 / 150
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ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021

0

1.5

3

7.5

I60.002

SORTIDA
EMERGÈNCIA

SALA
REUNIONS

NOTA: PER HIPOTESIS DE BLOQUEIG NO ES POT PASSAR DE 320 PERSONES A PLANTA
SEMISOTTERANI I 958 PERSONES EN PLANTA BAIXA.
LES OCUPACIONS DE LES AULES SÓN LES INDICADES DE MANERA ESCRITA EN CADA AULA,
EL MOBILIARI ÉS ORIENTATIU.

B2/0V4
B2/0V5
VESTIBUL

VESTIBUL

Asc.

Q.Elec.
Q.Elec.

W.C.
MINUSV.
DESP

SECRETARIA
8

DESP.

1

DESP

2

DESP

3

DESP

4

DESP.

DESP

5

DESP

6

DESP

7

DESP

Dret

Privat

DEGANAT
vest.

W.C.

W.C.h.
GESTIO ACADEMICA

MAGATZEM

bar

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

DESP

SECRET.

VICE

DEGANAT

DEGA

DEGA

15

B2/001

DESP

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7
8

Vestibul

DESP

W.C.

mini

W.C.d.

CAP
PASSADIS

SORTIDA
D'EMERGÈNCIA
1
2
3
4
5
6
7
8

0.3

9

0.3

10
11
12

0.6

0,74 > 0.50 m. E60

EI60

A.E.I

A.E.I

2

15

1

14

2

13

3

12

4

11

5

10

6

9

7

1

4

3

5

6

7

8

PASSADIS

8

A.E.I

A.E.I

AUTOR

AQUESTS PLÀNOLS SÓN VÀLIDS A EFECTES D'INSTAL·LACIONS.
TOTS ELS ELEMENTS DESCRITS ALS PLÀNOLS S'HAURAN DE
REPLANTEJAR A L'OBRA ABANS DE LA SEVA EXECUCIÓ

PROPIETAT:
FACULTAT DE DRET - UAB

PROJECTE:
PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA
ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
UNIVERSITAT AUT NOMA DE BARCELONA.

PLÀNOL:

Nº PLÀNOL:

INSTAL·LACIÓ PROTECCIÓ CONTRA INCENDI. DETECCIÓ I EXTINCIÓ. PP.

ESCALA A3:

1 / 150
Av. Estudi General, 7 · Altell 5 · 25001 · Lleida · T - 973 23.14.68 · info@e3g.es · www.e3g.es

ANTONI GIMBERNAT PIÑOL
ING. INDUSTRIAL COL. NÚM. 15.699

FASE: PROJECTE EXECUTIU. FASE 1.

DATA:

26/04/2021

0

1.5

3

7.5

I60.003

III. PLEC DE CONDICIONS

MATERIALS

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Pàgina: 1

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons
sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes
aigües, tret del cas que es facin estudis especials.
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat
sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap
substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la
protecció de l'armat.
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que
acompleix totes aquestes característiques:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm)
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956)
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm)
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178)
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm)
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm)
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm)
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment

Aigües utilitzades per algun dels usos següents:
- Confecció de formigó
- Confecció de morter
- Confecció de pasta de guix
- Reg de plantacions
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc.
- Humectació de bases o subbases
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0111000.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B011 - NEUTRES

B01 - LÍQUIDS

B0 - MATERIALS BÀSICS

B-
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Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra
procedent del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquest tipus de residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
- De pedra calcària
- De pedra granítica
- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han
d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li
fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un
control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi
explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables: 0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133): <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0310020.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B031 - SORRES

B03 - GRANULATS

B0 - MATERIALS BÀSICS

____________________________________________________________________________

OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar:
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952)
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957)
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956)
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178)
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132)
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235)
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar
els assajos anteriors.
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó
preparat o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris
contemplats en l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les
especificacions de l'article 27 de l'EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se
la presa de mostres segons la UNE 83951.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al
curat.
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Dimensió mínima permesa = 4 mm
Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6%
Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25%
Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7%
Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5%
Coeficient de Los Ángeles: <= 40
Continguts màxims d'impureses:
- Material ceràmic: <= 5% del pes
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes
- Asfalt: <= 1% del pes
- Altres: <= 1,0 % del pes
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de
l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre: 0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la
confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític;
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R, reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2): <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20
kN/m3 (UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <=
0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment
- Armat: <= 0,4% pes de ciment
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic: <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%: <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència: < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2: < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la
possibilitat de reactivitat àlcali
sílice o àlcali
silicat, s'ha de realitzar l'assaig
descrit a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali carbonat, s'ha de
realitzar l'assaig descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos
¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦
¦ 4 mm ¦ 2 mm ¦ 1 mm ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦
0
¦
4
¦
16
¦
40
¦
70
¦
77
¦
(1)
¦
¦Inferior¦
15
¦
38
¦
60
¦
82
¦
94
¦
100
¦
100
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i
evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana
emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un
terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han
d'emmagatzemar per separat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició: >= 70
- Resta de casos: >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6): <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:
- Qualsevol tipus: <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
- Granulat arrodonit: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna
classe específica d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe
específica d'exposició: <= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en
pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦ Tamís
¦ Percentatge en ¦
Condicions
¦
¦ UNE 7-050 ¦ pes que passa
¦
¦
¦
mm
¦
pel tamís
¦
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦
5,00
¦
A
¦
A = 100
¦
¦
2,50
¦
B
¦ 60 <= B <= 100 ¦
¦
1,25
¦
C
¦ 30 <= C <= 100 ¦
¦
0,63
¦
D
¦ 15 <= D <= 70
¦
¦
0,32
¦
E
¦
5 <= E <= 50
¦
¦
0,16
¦
F
¦
0 <= F <= 30
¦
¦
0,08
¦
G
¦
0 <= G <= 15
¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦ Altres
¦
¦ C - D <= 50
¦
¦
condi- ¦
¦ D - E <= 50
¦
¦
cions
¦
¦ C - E <= 70
¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls: <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials: <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de
la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o
química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc
d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la
direcció facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen
les condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar.

toves, friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos,
sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més,
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser
adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits:

-
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:
- Identificació del subministrador
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum
- Número de sèrie de la fulla de subministrament
- Nom de la cantera
- Data del lliurament
- Nom del peticionari
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE
- Quantitat de granulat subministrat
- Identificació del lloc de subministrament
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies
de l'àrid subministrat.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat
molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i
altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de
seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,
- Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio:
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha
d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- Referència a la norma (UNE-EN 12620)
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)
- Designació del producte
- Informació de les característiques essencials aplicables
A la documentació del marcatge haurà d'indicar:
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos
- Data d'emissió del certificat
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que
no compleixen amb l'article 28.4.1.
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:
- Naturalesa del material
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa
- Presència d'impureses
- Detalls de la seva procedència
- Altre informació que resulti rellevant

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón
Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
reguladora dels residus.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B0 - MATERIALS BÀSICS
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OPERACIONS DE CONTROL:
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva
idoneïtat per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de
determinar el compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE.
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de
suficient informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser,
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de
les especificacions:
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).
- Terrossos d'argila (UNE 7133).
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes
específic 2 (UNE EN 1744-1).
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).
- Assaig petrogràfic
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
- Assaig d'identificació per raigs X.
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant
rentat, cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball.
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica
d'exposició
- 75, en la resta de casos
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques
que no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si
l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent:
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <=
0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva
detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus
caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.
S'han de
poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural.
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Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició.
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de
produir un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i
assolir, al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir
estabilitat de volum a llarg termini.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb
l'establert a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o
comercialitzar ciments amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes
sec del ciment.
CIMENTS COMUNS (CEM):
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny.
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN
197-1.
Tipus de ciments:
- Ciment Pòrtland: CEM I
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III
- Ciment putzolànic: CEM IV
- Ciment compost: CEM V
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A,
B o C.
Addicions del clinker pòrtland (K):
- Escòria de forn alt: S
- Fum de sílice: D
- Putzolana natural: P
- Putzolana natural calcinada: Q
- Cendra volant Sicília: V
- Cendra volant calcària: W
- Esquist calcinat: T
- Filler calcari L: L
- Filler calcari LL: LL
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i
addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦ CEM I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦ CEM II/A-S ¦
¦
¦ CEM II/B-S ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦ CEM II/A-D ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦ CEM II/A-P ¦
¦
¦ CEM II/B-P ¦
¦
¦ CEM II/A-Q ¦
¦
¦ CEM II/B-Q ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦

Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que,
amassats amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop
endurit conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua.
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents:
- Ciments comuns (CEM)
- Ciments d'aluminat de calci (CAC)
- Ciments blancs (BL)
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0512401.
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¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦ CEM II/A-V ¦
¦ volants
¦ CEM II/B-V ¦
¦
¦ CEM II/A-W ¦
¦
¦ CEM II/B-W ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb esquist
¦ CEM II/A-T ¦
¦ calcinat
¦ CEM II/B-T ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb filler
¦ CEM II/A-L ¦
¦ calcari
¦ CEM II/B-L ¦
¦
¦ CEM II/A-LL ¦
¦
¦ CEM II/B-LL ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland mixt
¦ CEM II/A-M ¦
¦
¦ CEM II/B-M ¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦ CEM III/A
¦
¦ forn alt
¦ CEM III/B
¦
¦
¦ CEM III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦ CEM IV/A
¦
¦
¦ CEM IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
¦
¦ CEM V/B
¦
+------------------------------------------------------+
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de
ser declarats a la designació del ciment.
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma
UNE-EN 197-1.
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de
durabilitat especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1.
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC):
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris.
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de
6 de juny.
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647.
CIMENTS BLANCS (BL):
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de
paleta) que compleixin amb l'especificació de blancor.
Índex de blancor (UNE 80117): >= 85
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als
ciments comuns a la norma UNE-EN 197-1.
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir
el ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al
ciment homòleg a la norma UNE-EN 413-1.
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de
1989, han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR).
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el
tipus, subtipus i addicions:
+------------------------------------------------------+
¦
Denominació
¦ Designació
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland
¦
I
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb escòria
¦
II/A-S
¦
¦
¦
II/B-S
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice
¦
II/A-D
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana
¦
II/A-P
¦
¦
¦
II/B-P
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment pòrtland amb cendres
¦
II/A-V
¦
¦ volants
¦
II/B-V
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment amb escòries de
¦
III/A
¦
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ
(CAC):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció
i per a la fabricació de productes de construcció,
- Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i
per a la fabricació de productes de construcció:
- Sistema 1+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a
mínim:
- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de
producció
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- número del certificat CE de conformitat
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos
prefabricados.
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y
morteros para todo tipo de obras y productos prefabricados.
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE.
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre.
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la Instrucción para la Recepción
de Cementos (RC-08).
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad
de los cementos comunes.
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de
conformidad.
UNE 80305:2001 Cementos blancos.
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al
agua de mar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques.
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges.
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit
de la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments:
- Classes 22,5 i 32,5: 3 mesos
- Classes 42,5 : 2 mesos
- Classes 52,5 : 1 mes
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prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques
- referència a la norma armonitzada corresponent
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components
principals) i classe resistent
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim:
- el símbol normalitzat del marcatge CE
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament.
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08
- quantitat que es subministra
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE
- data de subministrament
- identificació del vehicle que el transporta
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS
RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR):
A l'albarà hi han de figurar les dades següents:
- número de referència de la comanda
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- quantitat que es subministra
- identificació del vehicle que transporta el ciment
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent
informació:
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de
juny
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any)
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents:
- Inici i final d'adormiment
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes
OPERACIONS DE CONTROL:
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries:
- Una primera fase de comprovació de la documentació
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de
comprovació del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i
mecàniques mitjançant la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs
complementaris.
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de
comprovar que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per:
- Albarà o full de subministrament.
- Etiquetatge
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat
del Reial Decret 1313/1988
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant
signat.
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de
reconeixements del distintiu.
En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades.
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el
Responsable així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o
per haver detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses.
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la
mateixa designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els
Annexes 5 i 6 de la RC-08.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

¦ forn alt
¦
III/B
¦
¦
¦
III/C
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment putzolànic
¦
IV/A
¦
¦
¦
IV/B
¦
¦---------------------------------------¦--------------¦
¦ Ciment compost
¦ CEM V/A
¦
+------------------------------------------------------+
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques,
químiques i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns
homòlegs de la norma UNE-EN 197-1.
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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S'ha de poder utilitzar directament, pastant-los amb aigua.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
Resistència mecànica a flexió (UNE-EN 13279-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: => 1,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 1 N/mm2
Resistència mecànica a compressió (UNE-EN 13179-1):
- Guix de construcció d'aplicació manual de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix de construcció de projecció mecànica de designació B1: > 2,0 N/mm2
- Guix especial per a la construcció de designació C6: > 2 N/mm2
Temps d'inici d'adormiment:
- Guix de designació B1 d'aplicació manual: > 20 minuts
- Guix de designació B1 de projecció mecànica: > 50 minuts
- Guix de designació C6: > 20 minuts
Els guixos de construcció i els conglomerants a base de guix per a la construcció s'han de
designar de la següent manera:

Productes en pols preparats bàsicament amb pedra de guix, i eventualment addicions per a
modificar les característiques d'adormiment, resistència, adherència, retenció d'aigua,
densitat o altres.
S'han contemplat els tipus de guixos següents:
- Conglomerants a base de guix
- Guix per a la construcció en general
- Guix per a aplicacions especials de construcció
- Guix per a agafar perfils i plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0521100,B0521200.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis,
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a qualsevol ús excepte per a la
protecció contra el foc d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en
edificis de Prestacio o Caracteristica: Tots:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a parets, envans, sostres o revestiments per a la protecció contra el foc
d'elements estructurals i/o per a compartimentació davant del foc en edificis de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 13279
- Descripció del producte: nom genèric, tipus, quantitat i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Reacció al foc

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

GUIXOS DE CONSTRUCCIÓ I CONGLOMERANTS A BASE DE GUIX PER A CONSTRUCCIÓ:
UNE-EN 13279-1:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 1: Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 13279-2:2006 Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la
construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
UNE-EN 14496:2006 Adhesivos a base de yeso para transformados de placa de yeso laminado con
aislante térmico/acústico y placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

B052 - GUIXOS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Subministrament: en sacs, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra,
de manera que no s'alterin les seves condicions.

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B0 - MATERIALS BÀSICS

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- El tipus de guix o de conglomerant de guix segons la designació de la norma UNE-EN 13279-1
- Referència a la norma EN 13279-1
- Identificació segons la norma UNE-EN 13279-1
- Resistència a compressió
ADHESIUS A BASE DE GUIX PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT I TRANSFORMATS DE PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat s'han de designar de la següent manera:
- Mitjançant l'expressió "adhesivo a base de yeso para transformados de placas de yeso
laminado con aislamiento térmico/acústico o placas de yeso laminado"
- Referència a la norma EN 14496
Els adhesius a base de guix per a la fixació de les plaques de guix laminat o els transformats
de plaques de guix laminat han d'anar marcats de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la
pròpia placa, o bé sobre l'embalatge, l'albarà o el certificat subministrat amb el producte
amb les següents indicacions:
- Referència a la norma europea EN 14496
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Data de fabricació i/o data de caducitat
- Identificació del producte segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Ha de portar, en lloc visible, el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a
assaig s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la
composició, l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada
preventivament.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts.
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de
meteorització rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu
aspecte o color.
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris.

____________________________________________________________________________
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- Aïllament directe al soroll aeri
- Resistència tèrmica
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)
- Com alternativa la designació normalitzada
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DEL GUIX PER A AGAFAR PLAQUES DE GUIX
LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Adherència,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Adherència:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre
l'embalatge de manera visible (o si no és possible, sobre o la documentació comercial que
acompanya al producte) i ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea EN 14496
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent
manera:
- Valors declarats, i quan procedeixi, nivell o classe
- Resistència a l'esforç tallant
- Reacció al foc
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Resistència a flexió
- Altres valors que depenen del sistema i que ha de declarar el fabricant en la seva
documentació sobre l'ús previst
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
- Com alternativa la designació normalitzada
OPERACIONS DE CONTROL DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
Inspecció visual de les condicions de subministrament.
Abans de començar l'obra o si varia el subministrament es demanaran al contractista els
certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques,
incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Aigua combinada: (UNE 102032)
- Sofre en % d`ions SO3: (UNE 102032)
- Contingut de sulfats de calci (UNE 102037)
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 102032)
- Finor de molta: (UNE-EN 13279-2)
- Resistència a flexotracció: (UNE-EN 13279-2)
- Temps d'adormiment: (UNE-EN 13279-2)
- Índex de puresa: (UNE 102032)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA DEL GUIX DE CONSTRUCCIÓ:
La presa de mostra i els assajos han de realitzar-se segons lo establert en el capítol 3 de la
norma europea UNE-EN 13279-2.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT DEL GUIX DE CONSTRUCIÓ:
No es podran utilitzar a l'obra guixos sense el corresponent marcatge CE i el certificat de
garantia del fabricant, d'acord a els assajos de tipus inicial i el control de producció
realitzat a fabrica segons la norma UNE-EN 13279-1.
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions de qualitat del guix assajat, es repetiran
els assaigs per duplicat, sobre dues mostres tretes de l'aplec existent a l'obra. Si un
qualsevol dels resultats no és satisfactori, es rebutjarà tot l'aplec i es faran tots els
assaigs esmentats a les següents cinc partides que arribin a l'obra.
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Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de
silici, ferro i alumini.
S'han considerat els tipus següents:
- Calç aèria càlcica (CL):
- Hidratada en pols: CL 90-S
- Hidratada en pasta: CL 90-S PL
- Calç hidràulica natural (NHL):
- Calç hidràulica natural 2: NHL 2
- Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5
- Calç hidràulica natural 5: NHL 5
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90:
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Calç en pasta: compleix l'assaig
- Calç en pols:
- Mètode de referència: <= 2 mm
- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
Contingut en aire de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: <= 12%
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA:
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de
consistència adequada a l'ús destinat.
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració.
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas.
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 35
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25
- Calç del tipus NHL 5: >= 15
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2:
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies
- Calç del tipus NHL 5:
- Als 7 dies: >= 2 MPa
- Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2:
- Inicial: > 1 h
- Final:
- Calç del tipus NHL 2: <= 40 h
- Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h
- Calç del tipus NHL 5: <= 15 h
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5%
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2:
- Mètode de referència: <= 2 mm

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0532310.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B053 - CALÇS

B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS

B0 - MATERIALS BÀSICS
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i
lliscat, per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en
enginyeria civil:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
Per a cada remesa caldrà un albarà amb una documentació annexa i un full de característiques.
A l'embalatge, o bé a l'albarà de lliurament, hi ha de constar com a mínim la següent
informació:
- Nom o marca comercial i adreça del fabricant
- Referència a la norma UNE-EN 459-1
- Designació de la calç segons l'apartat 4 de l'esmentada norma
- Data de subministrament i de fabricació
- Designació comercial i tipus de calç
- Identificació del vehicle de transport
- Referència de la comanda
- Quantitat subministrada
- Nom i adreça del comprador i destí
- Si es el cas, certificat acreditatiu del compliment de les especificacions obligatòries i/o
acreditatiu de la homologació de la marca, segell o distintiu de qualitat
- Instruccions de treball si fos necessari
- Informació de seguretat si fos necessària
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y
criterios de conformidad.
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo.
* UNE-EN 459-3:2012 Cales para la construcción. Parte 3: Evaluación de la conformidad.
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes, relativos a
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de
contención de vehículos.
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de
suelos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics
o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser
estanques.
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti
alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el
seu defecte, les facilitades pel subministrador.

Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0710150,B0717000,B0715100,B0710180.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B071 - MORTERS AMB ADDITIUS

B07 - MORTERS DE COMPRA

B0 - MATERIALS BÀSICS

____________________________________________________________________________
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- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxid de carboni
- Contingut de calç útil Ca (Oh) 2
- Mida de partícula
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients
humits o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs:
- Contingut de diòxid de carboni
- Mida de partícula
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que
exposi la DF.
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc:
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment.
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció.
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2.
Una per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast,
que es conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una
tercera mostra si el subministrador de calç ho sol·licita.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions
establertes al plec.
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en
estat grumollós o aglomerat.

de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol on ha de constar, com a mínim:
- Numero identificador del organisme notificat
- Nom i adreça del fabricant
- Els dos darrers dígits de la data de marcatge
- Numero del certificat de conformitat
- Referència a l'UNE EN 459-1
- Descripció del producte
- Informació sobre els requisits essencials.
Al full de característiques hi ha de figurar al menys:
- Referència del albarà
- Denominació comercial i tipus de calç
- Contingut d'òxids de calci i magnesi
- Contingut de diòxids de carboni
- Finor
- Reactivitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que
els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són
conforme a les especificacions exigides.
- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà
disposar que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2:

- Mètode alternatiu: <= 20 mm
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2:
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15%
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2%
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES:
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL
90-S.
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat.
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons
la norma UNE-EN 459-2.
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes.

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

ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
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- Morter adhesiu
- Morter sintètic de resines epoxi
- Morter refractari
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres
- Morter de ram de paleta
El morter d'anivellament és una barreja de granulats fins, ciment i additius orgànics, que en
afegir-li aigua forma una pasta fluida per escampar sobre terres existents i fer una capa de 2
a 5 mm de gruix de superfície plana i horitzontal amb acabat porós.
El morter refractari és un morter de terres refractàries i aglomerant específic per a resistir
altes temperatures, utilitzat per a la col·locació de maons refractaris a forns, llars de foc,
etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
Mescla de conglomerants càrregues minerals i additius orgànics que donen com a resultat una
pasta adequada per a fixar revestiments ceràmics en terres i parets situats en exterior o
interior.
S'han considerat els tipus següents:
- Adhesiu cimentós (C): Mescla de conglomerants hidràulics, additius orgànics i càrregues
minerals, que s'han de barrejar amb aigua just abans d'utilitzar-se.
- Adhesiu en dispersió (D): Mescla de conglomerant orgànic en forma de polímer en dispersió
aquosa, additius orgànics i càrregues minerals, que es presenta llesta per a ser
utilitzada.
- Adhesiu de resines reactives (R): Mescla de resines sintètiques, additius orgànics i
càrregues minerals que el seu enduriment resulta d'una reacció química, poden presentar-se
en forma d'un o més components.
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
- 1: Normal
- 2. Millorat (compleix amb els requisits per a les característiques addicionals)
- F: D'adormiment ràpid
- T: Amb lliscament reduït
- E: Amb temps obert perllongat (només per a adhesius cimentosos millorats i adhesius en
dispersió millorats).
ADHESIU CIMENTÓS (C):
Característiques dels adhesius d'adormiment normal:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Adherència després de cicles gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Els adhesius d'adormiment ràpid, han de complir a més:
- Adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 0,5 N/mm2 (abans de les 24 h)
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 10 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Alta adherència inicial (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Alta adherència inicial després de cicles de gel-desgel (UNE-EN 1348): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS EN DISPERSIÓ (D):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Adherència després d'envelliment amb calor (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 1324): >= 0,5 N/mm2
- Adherència a alta temperatura (UNE-EN 1324): >= 1 N/mm2
- Temps obert ampliat: adherència (UNE-EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (desprès de 30 min)
ADHESIUS DE RESINES REACTIVES (R):
Característiques fonamentals:
- Adherència inicial (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Adherència després d'immersió en aigua (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
- Temps obert: adherència (EN 1346): >= 0,5 N/mm2 (després de >= 20 min)
Característiques especials:
- Lliscament (UNE-EN 1308): <= 0,5 mm
Característiques addicionals:
- Adherència després del xoc tèrmic (UNE-EN 12003): >= 2 N/mm2
MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
El morter sintètic de resines epoxi és un morter obtingut a partir d'una mescla de granulats
Pàgina: 17

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos per a la construcció:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del producte
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
- Referència a la norma UNE-EN 12004
- Tipus d'adhesiu, designat segons l'apartat 6 de la norma UNE-EN 12004
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
- Instruccions d'us:
- Proporcions de la mescla
- Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que
està llest per a ser aplicat
- Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la
mescla
- Mètode d'aplicació
- Temps obert
- Temps que cal esperar des del rejuntat fins que es permeti la circulació
- Àmbit d'aplicació
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una
composició i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats
especificades (concepte de prestació):
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels
components que s'han declarat (concepte de recepta):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Referència a la norma UNE-EN 998-2
- Nom del fabricant
- Codi o data de fabricació
- Tipus de morter
- Temps d'us
- Contingut en clorurs
- Contingut en aire
- Proporció dels components (morters prescrits)
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió
- Resistència d'unió (adhesió)
- Absorció d'aigua
- Permeabilitat al vapor d'aigua
- Densitat
- Conductivitat tèrmica
- Durabilitat
- Mida màxima del granulat
- Temps obert o temps de correcció
- Reacció davant el foc
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI,
POLIMÉRIC O DE RESINES:
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Instruccions d'utilització
- Composició i característiques del morter
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, segons les exigències del plec de condicions.
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà
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Adhesivos que requieren extenderse en las dos superficies que se unirán.
Se han considerado los siguientes tipos:
- De caucho sintético en disolución, compatible o no con el poliestireno, o con el PVC
- De cloropreno
- De resinas epoxi bicomponente
ADHESIVO DE CAUCHO SINTETICO:
Será de fácil aplicación, tendrá una buena estabilidad dimensional a los cambios de
temperatura y una gran fuerza adhesiva inicial.
Si es compatible con el poliestireno, no tendrá disolventes y componentes que reaccionen
químicamente con éste.
Si es para PVC, será resistente a los ácidos, a los álcalis, al agua y a los aceites.
Tiempo de presecado en condiciones normales: 10 - 20 min
Tiempo útil de trabajo: 15 - 30 min
Densidad a 20°C (D): 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3
Rendimiento: Aprox. 300 g/m2
ADHESIVO DE CLOROPRENO:
Adhesivo de contacto con base de policloropreno con disolución de hidrocarburos y disolventes
polares.
Será de fácil aplicación, tendrá una buena estabilidad dimensional a los cambios de
temperatura y una gran fuerza adhesiva inicial.
Contenido de sólidos: 26%
Densidad: 0,83
Resistencia al calor: 160°C
ADHESIVO DE RESINAS EPOXI BICOMPONENTE:
Adhesivo a base de un aglomerante de resinas epoxi que catalizan al ser mezcladas con un
activador.
La mezcla preparada después de 3 minutos de agitación no puede tener coágulos, cáscaras ni
depósitos duros.
Características de la película líquida:
- Temperatura de inflamación: > 20°C
- Rendimiento: > 1 kg/m2
- Temperatura mínima de endurecimiento: 15°C
- Vida útil de la mezcla a 20°C: > 3 h

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Plec de condicions

B0911000.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B091 - ADHESIVO DE APLICACIÓN A DOS CARAS

B09 - ADHESIVOS

B0 - MATERIALS BÀSICS

____________________________________________________________________________

la consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà
una sèrie de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a
compressió (UNE-EN 1015-11)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN
1015-11.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de
projecte:
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot.
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient
de seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és
inferior al 90 % del previst en el projecte.

albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

FERRETERIA

FERRETERIA

Pàgina: 22

Pàgina: 21

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes.
S'han considerat els elements següents:
- Gafes de pala i punta
- Claus d'impacte
- Claus d'acer
- Claus de coure
- Claus d'acer galvanitzat
- Tatxes d'acer
Claus són tijes metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre.
Tatxes són claus curts amb la cabota grossa i plana.
Gafes de pala i punta són claus grans i plans amb la cabota formada al doblegar la tija,
utilitzats per a unir els bastiments amb les parets.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir.

B0A3 - CLAUS

B0A -

B0 - MATERIALS BÀSICS

____________________________________________________________________________

FILFERRO D'ACER:
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias.
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT:
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación
de calidades. Caracterisicas generales.
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de
suministro.
FILFERRO PLASTIFICAT:
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge.
S'han considerat els tipus següents:
- Filferro d'acer
- Filferro d'acer galvanitzat
- Filferro d'acer plastificat
- Filferro recuit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans,
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les
taules I i II de l'UNE 37-506.
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504):
- Qualitat G1 o G2: 1770 N/mm2
- Qualitat G3: 1570 N/mm2
Adherència del recobriment (UNE 37-504): Ha de complir

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0A1 - FILFERROS

B0A -

B0 - MATERIALS BÀSICS

____________________________________________________________________________

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades
següents:
- Identificació del fabricant o nom comercial
- Identificació del producte
- Diàmetre i llargària dels rotlles
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Puresa del zinc (UNE 37-504): >= 98,5%
Toleràncies:
- Diàmetre: ± 2% diàmetre nominal
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT:
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment
orgànic de PVC aplicat per extrusió o sinterització.
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732.
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del
article 6.5 UNE 36-732.
Característiques del galvanitzat: G-1B (UNE 37-506)
Resistència a la tracció:
- Qualitat recuit: =< 600 N/mm2
- Qualitat dur: > 600 N/mm2
Toleràncies:
- Diàmetre: taula 1 UNE 36-732

Millora PCI Aules UAB

Suministro: En envases herméticamente cerrados.
En cada envase figurará los datos siguientes:
- Identificación del fabricante
- Nombre comercial del producto
- Identificación del producto
- Fecha de caducidad
- Peso neto o volumen del producto
- Instrucciones de uso
- Limitaciones de uso (temperatura, materiales, etc)
- Toxicidad e inflamabilidad
- Tiempo de secado
- Rendimiento
Para adhesivos de dos componentes:
- Proporción de la mezcla
- Tiempo de inducción de la mezcla
- Vida de la mezcla
Almacenamiento: En su envase, en locales ventilados, sin contacto con el terreno.
Temperatura de almacenamiento:
- De caucho: 5°C - 30°C
- De cloropreno: 10°C - 25°C
Tiempo máximo de almacenamiento:
- De caucho: <= 6 meses a partir de la fecha de fabricación
- De cloropreno: 1 año

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Millora PCI Aules UAB

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

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

perdida.

plana lisa. Medidas.
plana rayada. Medidas.
plana ancha.

a les gafes de pala i punta.

FERRETERIA

FERRETERIA
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la

Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser
comprimida pel cargol.
S'han considerat els tipus següents:
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC,
volanderes d'estanquitat i tap de cautxú
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar
els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008).
Cementació del vis: > 0,1 mm
TAC QUÍMIC:
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca.
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació
en fred.
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora.
Diàmetre de l'ampolla: 14 mm
Temps d'enduriment segons temperatura ambient:
> 20°C: 10 min
10°C - 20°C20 min
0°C - 10°C: 1 h
- 5°C - 0°C: 5 h
VOLANDERES:
Diàmetre interior de la volandera:
- Diàmetre del cargol 10 mm: 11 mm
- Diàmetre del cargol 11 mm: 13 mm

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0A61600,B0A61500.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A6 - TACS I VISOS

B0A -

B0 - MATERIALS BÀSICS

Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva
superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
- Visos galvanitzats
- Visos per a fusta o tac de PVC
- Visos per a conglomerats de fusta, de llautó
- Visos per a plaques de cartró-guix, cadmiats o galvanitzats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil de la rosca del vis ha d'estar en relació amb el seu diàmetre (UNE 17-008), i la
llargària de la rosca, en relació amb la seva llargària (UNE 17-051).
La seva superfície ha de ser llisa, sense fissures, rebaves ni d'altres defectes superficials.
Els fils de la rosca no han de tenir defectes de material ni empremtes d'eines.
Cementació del vis: > 0,1 mm
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir
taques ni imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0A4A400,B0A44000,B0A41200.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0A4 - VISOS

B0A -

B0 - MATERIALS BÀSICS

____________________________________________________________________________

No hi ha normativa d'obligat compliment per
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Millora PCI Aules UAB

Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular.
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE
17-034, UNE 17-035 i UNE 17-036.
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT:
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de
tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc, en pes: >= 98,5%
Toleràncies dels claus i tatxes:
- Llargària: ± 1 D

Millora PCI Aules UAB

PLAQUES, PLANXES I TAULERS
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Plaques de guix amb l'acabat de la cara vista amb cartó. Eventualment amb altres plaques o
làmines adherides a la cara interior, o formen un envà de dues cares vistes, amb l'interior
reblert amb una retícula de cartó.
- Plaques de guix laminat:
- Plaques de guix laminat tipus A
- Plaques de guix laminat tipus H (plaques amb capacitat d'absorció d'aigua reduïda)
- Plaques de guix laminat tipus E (plaques per a exteriors)
- Plaques de guix laminat tipus F (plaques amb la cohesió de l'ànima millorada a altes
temperatures)
- Plaques de guix laminat tipus P (plaques base de guix)
- Plaques de guix laminat tipus D (plaques amb densitat controlada)
- Plaques de guix laminat tipus R (plaques amb resistència millorada)
- Plaques de guix laminat tipus I (plaques amb duresa superficial millorada)
- Transformats de placa de guix laminat amb aïllament tèrmic o acústic:
- Transformats classe 1
- Transformats classe 2
- Transformats de placa de guix laminat procedents de processos secundaris:
- Transformats laminars
- Transformats especials (placa perforada)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar homologat d'acord amb el RD 1312/1986 o disposar d'una certificació de conformitat
a normes segons l'ordre 14/01/1991.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La superfície ha de ser plana, sense defectes com ara cops, bonys, taques, etc.
PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Resistència a flexió (expressada com a càrrega de trencament a flexió):
- Plaques tipus A, D, E, F, H, I:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 160 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 400N
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 210 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 550 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 250 N

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0CC1111,B0CC1410.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT

B0C -

B0 - MATERIALS BÀSICS

____________________________________________________________________________

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 650 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 16,8 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 43 x t (N)
- Plaques tipus R o combinades amb una placa tipus R:
- Gruix nominal 12,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 300 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 725 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 360 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 870 N
- Altres gruixos (essent t el gruix en mm)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 24 x t (N)
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 58 x t (N)
- Plaques tipus P:
- Gruix nominal 9,5 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 125 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 180 N
- Gruix nominal 15,0 mm:
- Càrrega de trencament a flexió en sentit transversal: 165 N
- Càrrega de trencament a flexió en sentit longitudinal: 235 N
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials per a plaques destinades a rigiditzar estructures de fusta per a
murs exteriors i estructures de fusta per a teulades apuntalades:
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
Característiques essencials per a plaques en situacions d'exposició al foc:
- Classe A1 a F (UNE-EN 520 o UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials per a plaques per a control de la difusió de la humitat:
- Per a totes les plaques excepte les tipus E (UNE-EN 12524)
- Per a plaques tipus E: =< 25 segons UNE-EN ISO 12572
Resistència a flexió (UNE-EN 520)
Resistència tèrmica (UNE-EN 520)
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència a l'impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Toleràncies:
- Amplària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 8 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 6 mm
- Llargària:
- Plaques tipus P: + 0 mm; - 6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix:
- Plaques tipus P: ± 0,6 mm
- Plaques tipus A, H, D, E, F, I, R, o combinades:
- Gruix nominal < 18 mm: ± 0,6 mm
- Gruix nominal >= 18 mm: ± 0,4 x t (t=gruix en mm; tolerància en mm arrodonida a 0,1
mm)
- Rectitud d'arestes: < 2,5 mm/m d'amplària (segons procediment de la norma UNE-EN 520)
- Cantells i perfils finals (només per al cantell afinat i el cantell semirodó afinat)
- Fondària de l'afinat del cantell: entre 0,6 i 2,5 mm
- Amplària de l'afinat del cantell: entre 40 mm i 80 mm
- Capacitat d'absorció d'aigua de les plaques tipus H1, H2 i H3:
- Capacitat d'absorció d'aigua superficial: =< 180 g/m2
- Capacitat d'absorció d'aigua total:
- Plaques tipus H1: =< 5%
- Plaques tipus H2: =< 10%
- Plaques tipus H3: =< 25%
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
Tant la placa com l'aïllament han de complir les respectives normes:
- Placa de guix laminat: Ha de complir la norma EN 520
- Aïllament d'escuma de poliestirè expandit (EPS): Ha de complir la norma EN 13163
- Aïllament de poliestirè extruït (XPS): Ha de complir la norma EN 13164
- Aïllament de poliuretà rígid (poliisocianat, poliisocianurat) (PUR i PIR): Ha de complir la
norma EN 13165
- Aïllament d'escumes fenòliques (PF): Ha de complir la norma EN 13166
- Aïllament de llana mineral: Ha de complir la norma EN 13162
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Resistència a la flexió:
- Càrrega mínima de trencament en sentit transversal: 160 N

seva correcta col·locació en capses, on han de figurar:
- Identificació del fabricant
- Diàmetres
- Llargàries
- Unitats
- Instruccions d'ús
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

Caracteristica: Altres,
- Productes per a qualsevol ús excepte els usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al
foc i l'ús de rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que compleixen la Decisió de la Comissió 2003/43/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a l'esforç
tallant,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc,
- Productes per a rigidització d'estructures de fusta per a murs amb càrrega de vent o per a
estructures de fusta per a sostres de Prestacio o Caracteristica: Resistència a tallant:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Nom, logotip o adreça declarada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any de la impressió del marcatge
- Referència a la norma europea corresponent:
- Per a les plaques de guix laminat: la norma EN 520
- Per als transformats de plaques de guix laminat: la norma EN 13950
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents indicades a la taula ZA.1 de la
norma UNE-EN 520 o UNE-EN 13950 o UNE-EN 14190 per a les plaques de guix laminat o per als
transformats de plaques de guix laminat
Les plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Placa de yeso laminada"
- La lletra o combinació de lletres que designa el tipus de placa
- Referència a la norma europea EN 520
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
- El tipus de cantell longitudinal
Les plaques han d'anar marcades de manera clara e indeleble, ja sigui sobre la pròpia placa, a
l'etiqueta que l'acompanya, a l'embalatge o bé a la documentació comercial que acompanya
l'enviament, amb la següent informació com a mínim:
- Nom, marca comercial o d'altres mitjans d'identificació del fabricant de la placa
- Data de fabricació
- Identificació de la placa segons el sistema de designació definit en la norma
- El símbol normalitzat del marcatge CE
Els transformats de plaques de guix laminat han de designar-se de la següent manera:
- L'expressió: "Transformado de placa de yeso laminado"
- Referència a la norma europea EN 13950
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix) i escairat ,si s'utilitza
- El tipus de placa de guix laminat, tipus de vora i gruix nominal de la placa en mm d'acord
amb EN-520
Els transformats de plaques de guix laminat procedents de procesos secundaris han de
designar-se de la següent manera:
- Expressió que identifiqui el producte
- Referència a la norma europea EN 14190
- Les dimensions de la placa en mm (amplària x llargària x gruix)
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
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- Càrrega mínima de trencament en sentit longitudinal: 400 N
Resistència tèrmica del transformat:
- La resistència tèrmica s'obtindrà sumant les resistències tèrmiques de tots els components
i s'expresarà amb m2 · K / W
Reacció al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Resistència al foc: Ha de complir UNE-EN 13950
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte
- Aïllament davant del soroll aeri
- Absorció acústica
Escairat:
- En sentit transversal: -5 mm a + 5 mm
- En sentit longitudinal: -5 mm a + 8 mm
Planor (del transformat): =< 5 mm
Adherència/cohesió del material aïllant:
- Transformats de classe 1: > 0,017 MPa
- Transformats de classe 2: > 0,003 MPa
Toleràncies:
- Amplària: + 0 mm; - 4 mm
- Llargària: + 0 mm; - 5 mm
- Gruix (del transformat): ± 3 mm
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència a la flexió (UNE-EN 520)
- Estabilitat dels elements per a sostres (UNE-EN 14190): Ha de complir
- Resistència a l'esforç tallant (UNE-EN 520)
- Reacció al foc (UNE-EN 14190)
- Resistència al foc (UNE-EN 14190)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 14190)
- Resistència tèrmica (UNE-EN 14190)
- Protecció davant rajos X:
- Grau de protecció (IEC 6133-1)
- Quant l'ús del transformat sigui protecció davant rajos X mitjançant incorporació de
làmina de plom ha de declarar-se el gruix en mm d'aquesta làmina.
Altres característiques essencials que depenen de les condicions finals d'ús:
- Resistència al impacte (UNE-EN ISO 140-6, UNE-EN ISO 140-7)
- Aïllament davant del soroll aeri (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
- Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Toleràncies:
- El fabricant declararà les toleràncies i quan sigui necessari el tipus de vora.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 520:2005 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 520:2005 ERRATUM:2006 Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT AMB AÏLLAMENT TÈRMIC-ACÚSTIC:
UNE-EN 13950:2006 Transformados de placa de yeso laminado con aislamiento térmico acústico.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
TRANSFORMATS DE PLACA DE GUIX LAMINAT PROCEDENTS DE PROCESOS SECUNDARIS:
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Aparellades, amb les vores precintades, embalades en paquets paletitzats.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, elevats del terra sobre travessers separats no més de
40 cm i en llocs protegits de cops i de la intempèrie.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

PLAQUES, PLANXES I TAULERS
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Planxa d'acer, plana o conformada, obtinguda a partir d'una banda d'acer de qualitat
industrial, galvanitzada en continu, amb un recobriment mínim Z 275, segons UNE 36-130, i amb
acabat prelacat a les dues cares, si es el cas.
S'han considerat els tipus de planxa següents:
- Planxa nervada d'acer galvanitzat
- Planxa nervada d'acer prelacat
- Planxa gofrada d'acer galvanitzat, plegada per a fer esglaons

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0CHLN0B.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CH - PLANXES D'ACER

B0C -

B0 - MATERIALS BÀSICS

____________________________________________________________________________

- Planxa grecada d'acer galvanitzat
- Planxa grecada d'acer prelacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química de l'acer,
que ha de complir les determinacions de la norma UNE-EN 10025-2.
Ha de tenir el moment d'inèrcia, el moment resistent, gruix i tipus de nervat o grecat
indicats a la DT, i si alguna dada no està indicada, el valor haurà de ser suficient per a
resistir sense superar les deformacions màximes admissibles, els esforços als que es veurà
sotmesa.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.
Si la planxa és gofrada, la forma i dimensions del grabat ha de ser l'indicat a la DT.
Tipus d'acer: S235JR
Toleràncies:
- Amplària de muntatge
- Amplària nominal =< 700 mm: + 4 mm, - 0 mm
- Amplària nominal > 700 mm: + 5 mm, - 0 mm
- Llargària de la planxa: + 3%, - 0%
- Gruix de la planxa:
- Gruix nominal =< 0,8 mm: ± 0,10 mm
- Gruix nominal > 0,8 mm: ± 0,15 mm
- Mòdul resistent i moment d'inèrcia: + 5%, - 0%

control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 1000 m2 de plaques que
arribin a l'obra
es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Densitat
- Pes per m2
- Conductivitat tèrmica
- Resistència tèrmica (plaques sense fibra de vidre ni làmina d'alumini)
- Resistència al foc (plaques amb fibra de vidre)
- Resistència al vapor d'aigua (plaques amb làmina d'alumini)
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
OPERACIONS DE CONTROL EN APLACATS:
- Control de característiques geomètriques:
- Gruix
- Diferència de llargària entre les arestes
- Angles
- Rectitud d'arestes
- Planor
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TANCAMENTS I DIVISÒRIES:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN APLACATS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.

Pàgina: 30

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Tipus d'acer, segons CTE DB SE-A.
- Característiques del recobriment, segons UNE 36-130
- Característiques mecàniques:
- Resistència a la tracció
- Allargament mínim
- Duresa Brinell
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Llargària
- Amplària
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

* 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.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les
seves característiques.
Les planxes s'han de subministrar tallades a mida, del taller, diferenciades per tipus de
perfil i acabats.
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin
evacuar l'aigua, en llocs protegits d'impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

PLAQUES, PLANXES I TAULERS

UNE-EN 313-1:1996 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1:
Clasificación.
UNE-EN 313-2:2000 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2:
Terminología.
UNE-EN 636:2004 Tableros contrachapados. Especificaciones.
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
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Suministro: de manera que garantice la protección de los tableros y con indicación de los
tipos suministrados.
Almacenamiento: De manera que no se deformen, en lugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo. Se evitará un almacenamiento prolongado en obra.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Tableros derivados de la madera.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Tablero contrachapado de madera, con diferentes acabados
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
No tendrá defectos superficiales.
El fabricante garantizará que las características de los taubleros cumplen con las
especificaciones del proyecto, de la documentación técnica propia del fabricante, y de la
normativa técnica que regula el producto.
Tolerancias:
- El fabricante garantizará que para cada tipo de tablero se cumplen las tolerancias
dimensionales, de forma, contenido de humedad, contenido en formaldehído indicado en las
tablas 1, 2 y 3 de la UNE-EN 622-1
TABLERO CON ACABADO CHAPADO:
Estará chapado con lámina de la madera correspondiente en todas las caras vistas.
La chapa de madera no tendrá puntos desencolados o hinchados.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Plec de condicions

B0CU24G9.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0CU - TABLEROS DE MADERA

B0C -

B0 - MATERIALS BÀSICS

____________________________________________________________________________

Características, evaluación de la conformidad y marcado.

qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

MATERIALES PARA ENCOFRADOS Y APUNTALAMIENTOS

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE
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Lata de madera procedente de troncos sanos de fibras rectas, uniformes, apretadas y paralelas.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Las caras serán planas, escuadradas y tendrán las aristas vivas.
Los extremos estarán acabados mediante corte de sierra, a escuadra.
Conservará sus características para el número de usos previstos.
No presentará signos de putrefacción, carcoma, hongos, nudos muertos, astillas, gemas ni
decoloraciones.
Se admitirán grietas superficiales producidas por desecación que no afecten las
características de la madera.
Peso especifico aparente (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contenido de humedad (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicidad (UNE 56-532): Normal
Coeficiente de contracción volumétrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficiente de elasticidad:
- Madera de pino: Aprox. 15000 N/mm2
- Madera de abeto: Aprox. 14000 N/mm2
Dureza (UNE 56-534): <= 4
Resistencia a la compresión (UNE 56-535):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 10 N/mm2
Resistencia a la tracción (UNE 56-538):
- En la dirección paralela a las fibras: >= 30 N/mm2
- En la dirección perpendicular a las fibras: >= 2,5 N/mm2
Resistencia a flexión (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistencia a cortante: >= 5 N/mm2
Resistencia al agrietamiento (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Tolerancias:
- Longitud nominal: + 50 mm, - 25 mm
- Ancho nominal: ± 2 mm
+----------------------------------------+
¦ Clase
¦
Espesor nominal (mm)
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦ < 50
¦ 50 a 75 ¦ > 75
¦
¦
¦-----------------------------¦
¦
¦
Tolerancia (mm)
¦
¦----------------------------------------¦
¦
T1
¦
±3
¦
±4
¦ +6,-3 ¦
¦
T2
¦
±2
¦
±3
¦ +5,-2 ¦
¦
T3
¦
±1,5 ¦
±1,5 ¦ ±1,5
¦
+----------------------------------------+
- Flecha: ± 5 mm/m
- Torsión: ± 2°

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Plec de condicions
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B0D -

B0 - MATERIALS BÀSICS
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S'han considerat els tipus següents:
En funció de la densitat aparent:
- Peces LD, amb una densitat aparent menor o igual a 1000 kg/m3, per a parets revestides
- Peces HD, peces per a elements sense revestir o per a revestir i amb una densitat aparent
més gran de 1000 kg/m3
En funció del nivell de confiança de les peces respecte a la resistència a la compressió:
- Peces de categoria I: peces amb una resistència a compressió declarada amb probabilitat de
no assolir-se inferior al 5%.
- Peces de categoria II: peces que no compleixen el nivell de confiança especificat per la
categoria I.
En funció del volum i disposició de forats:
- Peces massisses
- Peces calades
- Peces alleugerides
- Peces foradades
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Maó amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta
argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
Les peces han de presentar regularitat de dimensions i de forma.
No ha de tenir esquerdes, forats, exfoliacions, ni escrostonaments d'arestes.
Si és de cara vista no ha de tenir imperfeccions, taques, cremades, etc. i la uniformitat de
color en el maó i en el conjunt de les remeses ha de complir les condicions subjectives
requerides per la DF.
La disposició dels forats ha de ser de manera que no hi hagi risc de que apareguin fissures en
els envanets i parets de la peça durant la seva manipulació o col·locació.
Ha de tenir una textura uniforme. Està suficientment cuit si s'aprecia un so agut en ser
colpejat i un color uniforme en fracturar-se.
El fabricant ha de declarar la dimensions nominals de les peces en mil·límetres i en l'ordre
de llarg, ample i alt.
Volum de forats:
- Massís: <= 25%
- Calat: <= 45%

Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (façanes vistes o revestides, estructures
portants i no portants, murs i divisòries interiors, tant a edificació com a enginyeria civil)

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B0FA12A0.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0FA - TOTXANES

B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA

B0 - MATERIALS BÀSICS
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No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Suministro: De manera que no se alteren sus condiciones.
Almacenamiento: De manera que no se deformen y en lugares secos y ventilados, sin contacto
directo con el suelo.
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- Alleugerit: <= 55%
- Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
- Massís: >= 37,5%
- Calat: >= 30%
- Alleugerit: >= 20%
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Resistència mitja a compressió (UNE-EN 772-1):
>= 5 N/mm2, >= valor declarat pel
fabricant, amb indicació de categoria I o II
- Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5):
<= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la seva categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències davant el foc:
- Classe de reacció al foc: exigència en funció del contingut en massa o volum, de materials
orgànics distribuïts de forma homogènia:
- Peces amb <= 1,0%: A1
- Peces amb > 1,0% (UNE-EN 13501-1)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16):
<= valor declarat pel fabricant, amb
indicació de la categoria
- Forma de la peça (UNE-EN 771-1)
- Especificacions dels forats: Disposició, volum, superfície, gruix dels envanets (UNE-EN
772-3)
- Densitat absoluta (UNE-EN 772-13):
- Tolerancia de la densitat (UNE-EN 772-13): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins
dels límits següents en funció de la categoria.
- D1: <= 10%
- D2: <= 5%
- Dm: <= desviació declarada pel fabricant en %
Característiques essencials en peces per als usos previstos en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Propietats tèrmiques (UNE-EN 1745)
- Permeabilitat al vapor d'aigua (UNE-EN 1745)
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu
sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més de 10%
si el maó és per a revestir i un 5% si es de cara vista, ni han de provocar més
escrostonaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
PECES LD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Per a peces perforades horitzontalment amb una dimensió >= 400 mm i envanets exteriors < a
12 mm que hagin d'anar revestides amb un lliscat:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): <= 1000 kg/m3
PECES HD:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
- Durabilitat (resistència gel/desgel):
Indicació de la categoria en funció del grau
d'exposició
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
- Expansió per humitat (UNE-EN 772-19)
- Per a ús de cara vista o amb protecció de morter de capa fina:
- Contingut en sals solubles actives (UNE-EN 772-5): El valor declarat pel fabricant ha
d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-1 en funció de la categoria
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
- Densitat aparent (UNE-EN 772-13): >= 1000 kg/m3
Característiques essencials en peces per a ús en cara vista o en barreres anticapil·laritat:
- Absorció d'aigua: <= valor declarat pel fabricant
- Cara vista (UNE-EN 771-1)
- Barreres anticapil.laritat (UNE-EN 772-7)
Característiques complementàries:
- Succió immersió 60 ±2 s (UNE-EN 772-11) : <= valor declarat pel fabricant

Millora PCI Aules UAB

Pàgina: 35

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component del full principal del tancament exterior d'un edifici, el
fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb
l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria I*). * Peces amb una resistència
a compressió declarada amb una probabilitat d'error inferior o igual al 5%. Es pot determinar
amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a murs, pilars i particions (peces Categoria II**). ** Peces amb una
resistència a compressió declarada amb una probabilitat d'error superior al 5%. Es pot
determinar amb el valor mitjà o amb el valor característic:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Classificació segons DB-SE-F (Taula 4.1)
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- Numero d'identificació del organisme notificat (només per al sistema 2+)
- Marca del fabricant i lloc d'origen
- Dos últims dígits del any en que s'ha imprès el marcat CE.
- Número del certificat de conformitat del control de producció a fàbrica, en el seu cas
- Referència a la norma EN 771-1
- Descripció de producte: nom generic, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 771-1
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Les peces de categoria I tindran una resistència declarada. El fabricant aportarà la
documentació que acrediti que el valor declarat de la resistència a compressió s'obtingui
segons estableix l'UNE-EN 771-3 i assajades segons l'UNE-EN 772-1, i l'existència d'un pla de

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

UNE-EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de
arcilla cocida.
UNE-EN 771-1:2003/A1:2006 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1:
Piezas de arcilla cocida.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetats sobre palets, de manera no totalment hermètica.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb
terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin modificar les seves
característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o
treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió
atmosfèrica S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb
resistència millorada a la corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER

B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES

B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
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control de producció industrial que doni garanties.
Les peces de categoria II tindran una resistència a compressió declarada igual al valor mig
obtingut en assaig segons UNE-EN 772-1, tot i que el nivell de confiança pot resultar inferior
al 95%.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra de cada 45000 unitats que arribin a l'obra, s'ha de determinar la
resistència a la compressió d'una mostra de 6 maons, segons la norma UNE-EN 772-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs sobre el material rebut a
càrrec del Contractista.
En general, els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les
condicions especificades.
En el cas de la resistència a compressió, el valor a comparar amb l'especificació s'obtindrà
amb la fórmula: Rck = Rc - 1,64 s, essent:
- s: Desviació típica (n-1), s ^2 = (Rci Rc) ^2/(n-1)
- Rc: Valor mig de les resistències de les provetes
- Rci: Valor de resistència de cada proveta
- n: Nombre de provetes assajades
En cas d'incompliment en un assaig, es repetirà, a càrrec del contractista, sobre el doble
numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts siguin
conformes a les especificacions exigides.
- En element estructural incloure la verificació:
- En el cas de l'assaig de massa, es prendrà com a resultat el valor mig de les 6
determinacions realitzades.
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precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de
cada passada abans de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
Pàgina: 38
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix
les determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:
UNE-EN 10025-1 i PNE-EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les
següents normes:
- Perfil IPN: UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034
- Perfil UPN: UNE-EN 10279
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T: UNE-EN 10055
- Rodó: UNE-EN 10060
- Quadrat: UNE-EN 10059
- Rectangular: UNE-EN 10058
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de
les normes de condicions tècniques de subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i
tecnològiques de l'acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les
determinacions de les normes de condicions tècniques de subministrament del producte de
partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de
la norma UNE-EN 10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la
superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin
dintre de les toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
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NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006
Condiciones técnicas
UNE-EN 10025-2:2006
Condiciones técnicas
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Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1:
generales de suministro.
Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2:
de suministro de los aceros estructurales no aleados.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT,
d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe
amb el terra i protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no
aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y
de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro.
Tolerancias dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a
Hormigones y Acero.

S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall
manual únicament quan el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si
s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les
característiques del material no queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El
doblat o conformat no s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del
producte. No s'admeten les martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la
peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades
adequadament d'acord amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel
fabricant per al producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No
s'utilitzarà si ha superat el temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura
del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua
durant un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons
correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura
anticorrosiva amb diluent àcid o amb raig escombrador.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS D'ACER
BUITS:
Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva
designació abreujada
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades)
i, si és aplicable, la mostra
- El nom del fabricant o la seva marca comercial
- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la
secció transversal de tall.
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta
adherida al paquet o sobre el primer producte del mateix.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant
- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és
procedent)
- Referència a la norma EN 10025-1
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:
- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals,
segons el capítol 2 de la norma EN 10025-1
- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:
Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que
contingui la següent informació:
- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny
- Tipus i qualitat de l'acer
- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es
requereix, el marcatge CE
- Nom o logotipus del fabricant
- Codi de producció
- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text
clar
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:
Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:
- La designació abreujada
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant
- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)
- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)
- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)
- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)
- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)
- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents
assaigs:
- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN
ISO 1461, UNE-EN ISO 2178).
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.
Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:
- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i
assaig a tracció (UNE-EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia
de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435), per tal de constatar que el cordó està totalment
ple de material d'aportació.
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris
establerts a la norma UNE-EN ISO 14284.
En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els
criteris establerts a les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres
seguiran els criteris establerts a l'annex A de l'UNE EN 10025-1.
Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència)
s'aplicarà la UNE 10045-1. També son d'aplicació els següents requeriments:
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm
- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes
originals, així com la seva localització i orientació del producte.

MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
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Perfil de planxa d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua per a suport
de tancaments de cartó-guix.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de satisfer les característiques geomètriques i dimensionals que els siguin
pròpies.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
El recobriment protector ha de ser homogeni i continu en tota la seva superfície i no ha de
tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments. El recobriment protector ha de ser conforme a
alguna de les classes següents (segons les normes EN 10326 o EN 10327):
- Recobriment protector de zinc: Z275, Z140, Z100
- Recobriment protector de zinc-alumini: ZA130, ZA095
- Recobriment protector d'alumini-zinc: AZ150, AZ100
El fabricant ha d'estabir el gruix nominal, la llargària nominal i l'amplària nominal
Els perfils que constitueixen l'estructura de suport de les plaques de guix laminat han de
designar-se de la següent manera:
- L'expressió "perfilería metálica"
- Referència a la norma EN 14195
- La descripció específica del fabricant
- La classe de recobriment de protecció
- La lletra prefix del perfil seguida de les dimensions nominals, en mm, en l'ordre següent:
- Dimensions de la secció transversal
- Gruix
- Llargària
Toleràncies:
- Llargària del perfil (L):
- L =< 3 000 mm: ± 3 mm
- 3 000 < L =< 5 000 mm: ± 4 mm
- L >= 5 000 mm: ± 5 mm

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B6B11000,B6B11001,B6B11211,B6B12211,B6BZ1A10.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B6B -

B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES

____________________________________________________________________________

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma
UNE-EN 10219-1 seguint els parametres de la taula D.1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin
marcats adequadament.
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és
acceptable.
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig
alguna anomalia no imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta,
irregular funcionament de la maquinaria d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà
repetir-lo correctament amb una nova proveta.
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2
contrassaigs segons UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que
s'està assajant. Si ambdós resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat
d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es
rebutjarà la peça incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet,
fins a un 20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes
correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes
actuacions segons el resultat.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:
El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona
d'influència de la soldadura.

número de comanda, que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el
document corresponent (únicament aplicable als perfils foradats conformats en fred)
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida
al paquet.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques
geomètriques com a mínim sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es
realitzarà amb la inspecció requerida (UNE-EN 10204).
A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer
- Procedència de fabricant
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm
- Sèrie pesada: e > 40 mm
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils han d'anar marcats de manera clara e indeleble, amb la següent informació com a
mínim:
- Referència a la norma europea EN 14195
- Nom, marca comercial o altres mitjans d'identificació del fabricant
- Identificació de la perfileria segons el sistema de designació esmentat anteriorment
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Gruix del recobriment

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

UNE-EN 14195:2005 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado.
Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 14195:2005/AC:2006 Perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra
i protegits de la brutícia i d'impactes.

MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
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Elements més o menys rígids elaborats amb llana mineral obtinguda per fusió de roca, escòria o
vidre, amb o sense revestiment, en forma de feltres, mantes, pannells o planxes.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. En les plaques, les cares han de ser planes
i paral·leles i els angles rectes.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Resistència tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): >= 0.25 m2K/W
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667 o UNE-EN 12939): <= 0.060 W/mK
- Estabilitat dimensional (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Variació relativa planor: <= 1 mm/m
- Resistència a la tracció paral·lela a les cares (UNE-EN 1608): Suficient per a suportar el
doble del pes de l'element considerat en la seva dimensió total.
- Estabilitat dimensional a una temperatura específica (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Estabilitat dimensional a una temperatura i humitat específiques (UNE-EN 1604):
- Reducció relativa del gruix: <= 1,0%
- Variació relativa en llargària i amplària: <= 1,0%
- Tensió a compressió (EN 826): >= Nivell declarat pel fabricant
- Resistència a la tracció perpendicular a les cares (EN 1607):
>= Nivell declarat pel
fabricant
- Càrrega puntual (EN 12430): >= Nivell declarat pel fabricant
- Fluència a compressió (EN 1606): <= Nivell declarat pel fabricant
- Absorció d'aigua per immersió parcial (UNE-EN 1609):
- A curt termini: <= 1,0 kg/m2
- A llarg termini: <= 3,0 kg/m2
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua (EN 12806):
<= valor declarat pel
fabricant
- Resistència al vapor d'aigua (EN 12806): >= valor declarat pel fabricant
- Rigidesa dinàmica (EN 29052-1): <= Nivell declarat por el fabricant
- Compressibilitat (EN 12431):
Valor declarat por el fabricant dins dels límits de les
toleràncies del gruix en funció de la classe declarada

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B7C9R5M0.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7C9 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA

B7C -

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

____________________________________________________________________________

- Adherència del galvanitzat
- Rectitud dels perfils.
- Gruix de la planxa.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

- Amplària del perfil: ± 0,5 mm
- Amplària de l'ala:
- Ala compresa entre dos plecs: ± 0,5 mm
- Ala compresa entre plec i vora tallada: ± 1,0 mm
- Angle format per l'ala i l'anima: ± 2º
- Rectitud del perfil: < L/400 (L=llargària nominal)
- Torsió: relació h/W < 0,1 (W=amplària nominal; h=distància que es separa d'una superfície
plana l'extrem no travat del perfil)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Millora PCI Aules UAB
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Sobre la mateixa planxa, sobre l'etiqueta o sobre l'embalatge, han de figurar de forma clara i
ben visible, les dades següents:
- Identificació del producte
- Identificació del fabricant
- Data de fabricació
- Identificació del torn i del lloc de fabricació
- Classificació segons la reacció al foc
- Resistència tèrmica
- Conductivitat tèrmica
- Gruix nominal
- Codi de designació segons el capítol 6 de la UNE-EN 13162
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
- Llargària i amplària nominals
- Tipus de revestiment, en el seu cas
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
- Conductivitat tèrmica (W/mK)
- Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de
declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del DB HS 1:
- Absorció d'aigua per capil·laritat
- Succió o tasa d'absorció d'aigua inicial (kg/m2.min)
- Absorció d'aigua a llarg termini o per immersió total (% o g/m3)
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos
manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Embalat en rotlles en el cas de feltres o mantes o planxes primes i embalat
en paquets, en el cas d'elements més rígids com pannells o planxes.
Emmagatzematge: Apilats horitzontalment sobre superfícies planes i netes, protegits de les
pluges i les humitats.

____________________________________________________________________________
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foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i
les seves modificacions):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció
al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic),
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe:
(A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament identificable en el
procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple
l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, el certificat de conformitat dels valors
declarats evaluats segons la UNE-EN 13172.
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
A la recepció dels productes es comprovarà:
- Correspondència amb els especificats en el plec de condicions i el projecte
- Que disposen de la documentació certificacions exigides
- Que es corresponen amb les propietats demandades
- Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:
- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una
ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de placa, es realitzaran els assaigs
d'identificació següents:
- Percentatge de vidre i aglomerant (UNE 92208)
- Densitat (UNE-EN 1602)
- Conductivitat tèrmica (UNE-EN 12667, UNE-EN 12939)
- Reacció al foc
- Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les
característiques geomètriques següents (UNE 92209)
- Amplària
- Llargària
- Gruix
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les plaques que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i
acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es garanteixin les
condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas
d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot,
acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas d'incompliment d'una comprovació geomètrica, es rebutjarà el rotlle corresponent,
incrementant-ne el control, en primer lloc, fins al 20%, i si continuen les irregularitats,
fins al 100% del subministrament.

- T6: -5% o -1 mm; +15% o + 3 mm
- T7: 0 ; +10% o + 2 mm
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la
norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
- Llargària nominal (UNE-EN 822): ± 2%
- Amplària nominal (UNE-EN 822): ± 1,5%
- Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents
en funció de la categoria:
- T1: - 5% o 5 mm
- T2: - 5% o 5 mm; + 15% o 15 mm
- T3: - 3% o 3 mm; + 10% o 10 mm
- T4: - 3% o 3 mm; + 5% o 5 mm
- T5: - 1% o 1 mm; + 3 mm
- Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm/m
- Planor (UNE-EN 825): ± 6 mm
Les característiques de l'element han de complir les especificacions de la UNE-EN 13162.
FELTRE O PLACA AMB REVESTIMENT D'ALUMINI:
Permeabilitat al vapor d'aigua:
- Feltre amb paper kraft d'alumini: <= 0,4 g cm/cm2 dia mm hg
- Placa: Nul·la

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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IMPRIMACIÓN DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS:
Tendrá impresos los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Identificación del producto
- Color
- Instrucciones de uso
- Peso neto o volumen del producto
- Fecha de caducidad
Almacenamiento: En envases cerrados a temperatura ambiente, protegido de las heladas.
ABRAZADERA CON MATERIAL INTUMESCENTE:
Deberá suministrarse con las instrucciones de uso.
Almacenamiento: Protegido de la intemperie.
ALMOHADILLA INTUMESCENTE:
Tendrá impresos los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Identificación del producto
- Peso neto o volumen del producto
ESPUMA SELLADORA EN AEROSOL:
Deberá suministrarse con las instrucciones de uso.
Tendrá impresos los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Identificación del producto
- Color
- Instrucciones de uso
- Peso neto o volumen del producto

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

IMPRIMACIÓN DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS:
Será impermeable al agua y al aceite.
Peso específico: 14 kN/m3
Tiempo de secado (20ºC y 65% humedad relativa): 12 horas
ABRAZADERA CON MATERIAL INTUMESCENTE:
Las abrazaderas pueden ser de los siguientes tipos:
- Dos piezas metálicas con relleno interior de material intumescente
- Anillo metálico con relleno interior de material intumescente
ALMOHADILLA INTUMESCENTE:
No estarán rotos ni deteriorados.
ESPUMA SELLADORA EN AEROSOL:
Consistencia: Estructura celular fina, aprox. 70% células cerradas
Temperatura de aplicación: 5ºC a 30ºC
Endurecimiento inicial: 6 a 10 minutos
Retracción (1dia): 0-1%
Retracción (5dias): 0,5-1,5%
PASTA DE MORTERO SECO PARA JUNTAS DE PLACAS DE SILICATO CÁLCICO:
No tendrá grumos ni principios de aglomeración.
Tendrá la consistencia adecuada para su correcta aplicación.
Temperatura de aplicación: >5ºC
Densidad: Aprox. 900 kg/m3
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Materiales diversos para complementar el aislamiento contra el fuego.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Imprimación de resinas termoplásticas
- Abrazadera de material intumescente
- Almohadilla intumescente
- Espuma
- Pasta de mortero seco para junta de placas de silicato cálcico
El fabricante debe garantizar la clasificación respecto a la reacción al fuego (Euroclases) en
función de los parámetros especificados.

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

B7DZD111,B7DZC121.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7DZ - MATERIALES AUXILIARES PARA AISLAMIENTOS CONTRA EL FUEGO

MATERIALES PARA AISLAMIENTOS CONTRA EL FUEGO
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Materials plàstics de diferent composició, sense forma específica que serveixen per a tancar
un junt entre materials d'obra per a que en quedi garantida l'estanquitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Massilla de silicona: Màstic monocomponent de cautxú de silicona, d'elasticitat permanent,
amb sistema reactiu acètic (àcid), amínic (bàsic) o neutre
- Massilla de polisulfurs bicomponent: Màstic elastòmer bicomponent de resines epoxi i cautxú
de polisulfurs amb additius i càrregues
- Massilla de poliuretà monocomponent o bicomponent: Màstic de poliuretà amb additius i
càrregues d'elasticitat permanent
- Massilla acrílica: Màstic monocomponent de consistència plàstica de polímers acrílics en
dispersió aquosa, amb additius i càrregues
- Massilla de butils: Màstic monocomponent tixotròpic de cautxú butil d'elasticitat permanent
- Massilla d'oleo-resines: Màstic monocomponent d'òleo-resines amb additius i càrregues de
plasticitat permanent
- Massilla de cautxú-asfalt: Massilla d'aplicació en fred, a base de betums asfàltics,
resines, fibres minerals i elastómers
- Massilla asfàltica d'aplicació en calent, a base de betums modificats amb elastòmers i
càrregues minerals
- Escuma de poliuretà en aerosol: Escuma monocomponent autoexpandible
- Massilla per a junt de plaques de guix laminat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
Excepte la massilla de cautxú-asfalt, l'asfàltica i la utilitzada per a plaques de cartó-guix,
la resta de massilles han de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb
pistola.
Característiques físiques:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B7J500ZZ,B7J500W0,B7J50010,B7J50090.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7J5 - SEGELLANTS

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

____________________________________________________________________________

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

ABRAZADERA CON MATERIAL INTUMESCENTE, COJINES INTUMESCENTES, ESPUMA SELLADORA:
Unidad de elemento realmente colocado en obra según las especificaciones de la DT.
IMPRIMACIÓN DE RESINAS TERMOPLASTICAS, PASTA DE MORTERO SECO PARA JUNTAS DE PLACAS DE SILICATO
CÁLCICO:
Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

- Fecha de caducidad
Almacenamiento: En envases de aluminio, protegido de la intemperie.
PASTA DE MORTERO SECO PARA JUNTAS DE PLACAS DE SILICATO CÁLCICO:
La suministrará el mismo fabricante de las placas que se utilicen, con el fin de asegurar la
compatibilidad de los materiales.
El fabricante suministrará las instrucciones necesarias para su aplicación.
Almacenamiento: En envase hermético, protegido de la intemperie y de la humedad.
Tendrá impresos los siguientes datos:
- Nombre del fabricante o marca comercial
- Identificación del producto
- Instrucciones de uso
- Peso neto o volumen del producto

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS

B7D -
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pressió o extrussió , com a mínim 1 hora després de la seva preparació.
Base: Cautxú-asfalt
Resistència a la temperatura: 18°C - 100°C
MASSILLA ASFÀLTICA:
Resiliència a 25°C: 78%
ESCUMA DE POLIURETÀ EN AEROSOL:
Temps d'assecatge (23°C i 50% HR): 20-25 min
Densitat (DIN 53420): Aprox. 20 kg/m3
Temperatura d'aplicació: 5°C - 20°C
Resistència a la tracció (DIN 53571)
- a 20°C: 15 N/cm2
- a -20°C: 20 N/cm2
Comportament al foc (DIN 4102): Classe B2
Resistència a la temperatura: -40°C - +90°C
MASSILLA PER A JUNTS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de tenir la consistència adient per a la seva correcta aplicació.
El fabricant ha de subministrar les instruccions necessàries per a la seva aplicació.
Classificació dels materials:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Principal mecanisme d'adormiment
¦
¦
¦---------------------------------------------------¦
¦
DESCRIPCIÓ
¦
Pasta d'assecat
¦ Pasta d'adormiment
¦
¦
¦(en pols o llesta per l'ús)¦
(Només en pols)
¦
¦------------------------¦---------------------------¦-----------------------¦
¦Pasta de farcit
¦
1A
¦
1B
¦
¦Pasta d'acabat
¦
2A
¦
2B
¦
¦Compost mixt
¦
3A
¦
3B
¦
¦Pasta sense cinta
¦
4A
¦
4B
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT O ASFÀLTICA:
Característiques físiques:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦ Penetració a
¦Fluència a 60°C ¦Adherència
¦
¦ Tipus ¦Densitat ¦25°C,150g i 5s ¦UNE 104-281(6-3)¦5 cicles a -18°C¦
¦massilla ¦(g/cm3) ¦UNE 104-281(1-4)¦
(mm)
¦UNE 104-281(4-4)¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦---------¦---------¦----------------¦----------------¦----------------¦
¦Cautxú
¦1,35-1,5 ¦
<= 23,5
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
¦asfalt
¦(a 25°C) ¦
¦
¦
¦
¦Asfàltica¦ 1,35
¦
<= 9
¦
<= 5
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE 104-233.

+------------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla ¦Densitat ¦Temperatura ¦Deformació ¦Resistència a¦
¦
¦ a 20°C
¦d'aplicació ¦màx. a 5°C ¦ temperatura¦
¦
¦ (g/cm3) ¦
¦
¦
¦
¦----------------¦----------¦------------¦-----------¦-------------¦
¦Silicona neutra ¦1,07-1,15 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦ -45 - +200°C¦
¦Silicona àcida ¦1,01-1,07 ¦ -10 - +35°C¦ 20-30%
¦
¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦ >= 1,35 ¦ -10 - +35°C¦
30%
¦ -30 - +70°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
1,2
¦
5 - 35°C ¦ 15-25%
¦ -30 - +70°C ¦
¦monocomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 35°C ¦
25%
¦ -50 - +80°C ¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦ 1,5-1,7 ¦
5 - 40°C ¦ 10-15%
¦ -15 - +80°C ¦
¦De butils
¦1,25-1,65 ¦ 15 - 30°C ¦
10%
¦ -20 - +70°C ¦
¦D'óleo-resines ¦1,45-1,55 ¦ -10 - +35°C¦
10%
¦ -15 - +80°C ¦
+------------------------------------------------------------------+
Característiques mecàniques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Tipus massilla
¦Resistència a¦Mòdul d'elasticitat al ¦ Duresa ¦
¦
¦ la tracció ¦100% d'allargament
¦Shore A ¦
¦
¦
(N/mm2)
¦ (N/mm2)
¦
¦
¦-----------------¦-------------¦-----------------------¦---------¦
¦Silicona neutra ¦
>= 0,7
¦
0,2
¦12° - 20°¦
¦Silicona àcida
¦
>= 1,6
¦
0,5
¦25° - 30°¦
¦ó bàsica
¦
¦
¦
¦
¦Polisulfur
¦
>= 2,5
¦
¦
60°
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Poliuretà
¦
>= 1,5
¦
0,3
¦30° - 35°¦
¦monocomponent
¦
¦
0,3 - 0,37 N/mm2
¦
¦
¦
¦
¦(polimerització ràpida)¦
¦
¦Poliuretà
¦
¦
1,5
¦
¦
¦bicomponent
¦
¦
¦
¦
¦Acrílica
¦
¦
0,1
¦
¦
¦De butils
¦
¦
¦15° - 20°¦
+-----------------------------------------------------------------+
MASSILLA DE SILICONA:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
Base: Cautxú-silicona
Allargament fins al trencament:
- Neutra: >= 500%
- Àcida o bàsica: >= 400%
MASSILLA DE POLISULFURS BICOMPONENT:
Un cop mesclats ambdós components a temperatura >= 10°C es transforma en un material
elastomèric que vulcanitza sense retraccions, i no li afecta la humitat.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base: Polisulfurs + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 10°C - 20°C
MASSILLA DE POLIURETÀ MONOCOMPONENT BICOMPONENT:
Es vulcanitza a temperatura ambient per acció de la humitat de l'aire, i es converteix en una
massa consistent i elàstica.
La mescla ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
Base:
- Monocomponent: Poliuretà
- Bicomponent: Poliuretà + reactiu
Temperatura òptima de la mescla: 15°C - 20°C
MASSILLA ACRÍLICA:
El procés de reticulació comença a evaporar l'aigua de la massa, la qual es converteix en una
pasta tixotròpica consistent i amb una certa elasticitat.
Base: Polímers acrílics
MASSILLA DE BUTILS:
Vulcanitza en evaporar-se el dissolvent i entrar en contacte amb l'aire, i es converteix en
una pasta tixotròpica elàstica.
Base: Cautxú-butil
MASSILLA D'OLEO-RESINES:
En contacte amb l'aire, forma una pel·lícula superficial protectora i resistent i manté
l'interior plàstic.
Base: Oleo-resines
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Mesclats els components, sense escalfar els materials a una temperatura >= 38°C, ha de donar
un producte homogeni amb la consistència adequada per a la seva aplicació per abocament,
No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: En envàs hermètic.
MASSILLA DE SILICONA, DE POLISULFURS, DE POLIURETÀ, ACRÍLICA, DE BUTILS, D'OLEO-RESINES O
ASFÀLTICA:
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament, en
posició vertical, en lloc sec i a una temperatura entre 5°C i 35°C.
Temps recomanat d'emmagatzematge de sis a dotze mesos.
MASSILLA DE CAUTXÚ-ASFALT:
Emmagatzematge: En el seu envàs tancat hermèticament i protegit de la intempèrie. Temps màxim
d'emmagatzematge sis mesos.
ESCUMA DE POLIURETÀ:
Emmagatzematge: el producte s'ha d'emmagatzemar en el seu envàs tancat hermèticament i a
temperatura ambient al voltant dels 20°C.
Temps màxim d'emmagatzematge nou mesos.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Ha de ser subministrat pel mateix fabricant de les plaques que s'utilitzin, a fi d'asegurar-ne
la compatibilitat dels materials.
Emmagatzematge: En envàs hermètic, protegit de la intempèrie.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Millora PCI Aules UAB
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS

B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
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El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Altres,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc. Productes que satisfan la Decisió de la Comissió 96/603/CE
modificada,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Prestacio o
Caracteristica: Reacció al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials
OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
- Control de les condicions del subministrament i recepció del certificat de qualitat
corresponent on es garanteixi el compliment de les condicions establertes al plec.
- Per a cada material segellant diferent o quan es modifiquin les condicions de
subministrament, es realitzaran els assaigs d'identificació següents:(UNE 104281-0-1)
- Assaig de penetració
- Assaig de fluència
- Assaig d'adherència
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
La presa de mostres del material per a determinar les seves característiques, es realitzarà
d'acord a la norma UNE 104281-0-1.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
No s'acceptarà el material que no arribi acompanyat del corresponent certificat de control de
fabricació garantint el compliment de les condicions establertes al plec.
En el cas que qualsevol dels assaigs realitzats no resultés satisfactori, es repetirà el
mateix sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne únicament quan els dos nous
resultats compleixin les especificacions.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar impreses les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Identificació del producte
- Color (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix o escuma de poliuretà)
- Instruccions d'ús
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat (excepte la massilla per a plaques de cartó-guix)
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

de

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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CINTA:
Subministrament: En rotlles de diferents mides.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no s'alterin les seves
característiques.
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
Subministrament: Cada envàs ha de tenir impreses les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Limitacions de temperatura
- Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: El producte s'ha d'emmagatzemar en un envàs tancat hermèticament, en lloc sec.
S'ha de protegir de les gelades.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
Producte
¦
Ús previst
¦ Característiques ¦ Sistema ¦
¦-----------------¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a tots els usos
¦ Reacció al foc ¦
3/4
¦
¦Material per a
¦que estiguin sotmesos
¦------------------¦-----------¦
¦junts de plaques ¦a reglamentació de foc
¦
Altres
¦
4
¦
¦guix laminat
¦---------------------------¦------------------¦-----------¦
¦
¦Per a situacions i usos no ¦
Tots
¦
4
¦
¦
¦contemplats anteriorment
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
-Sistema 3: (productes que requereixen assaig): Declaració de prestacions.
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol de marcat de conformitat CE ha d'anar estampat sobre el producte o bé en l'etiqueta,
embalatge o documentació comercial.
El símbol de marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número o marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcat
- Referència a la norma UNE-EN 13963
- Descripció del producte:nom genèric, material i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Materials amb finalitats diverses per a col·laborar i complementar l'elaboració de junts i
segellats.
S'han considerat els tipus següents:
- Cinta de cautxú cru
- Cinta de paper resistent per a junts de plaques de cartó-guix
- Cinta reforçada amb dues làmines metàl·liques per a cantonera de plaques de cartó-guix
- Emprimació prèvia per a segellats
IMPRIMACIÓ PRÈVIA PER A SEGELLATS:
No ha de produir defectes o alteracions físiques o químiques en el material segellador.
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fluir i
anivellar-se correctament i deixar una capa uniforme després de l'assecatge.
CINTA DE CAUTXÚ CRU:
Cinta autoadhesiva a base de cautxú no vulcanitzat sense dissolvents, per a junts en sistemes
d'impermeabilització amb membranes.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
Amplària: >= 5 cm
Estabilitat dimensional de la cinta de paper:
- Amplària: < 0,4%
- Llargària:
<2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

placas

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas
especificaciones y métodos de ensayo.

para
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La cara exterior ha de ser plana de superfície uniforme, sense pols, fissures, eflorescències
o d'altres defectes.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
Humitat en el moment del subministrament:
- contingut d'humitat mig: <= 6%
- per a qualsevol valor individual: <= 8%
Toleràncies de les plaques d'escaiola per a cels rasos continus (UNE-EN 14246):
- Tolerància de llargària (mida nominal de 1000 a 1500 mm): ± 3 mm
- Tolerància d'amplària (mida nominal de 600 a 1000 mm): ± 3 mm
- Gruix total (mida nominal de 12, 15 ó 20 mm): ± 2 mm
Toleràncies de les plaques d'escaiola per a cel rasos desmuntables (UNE-EN 14246):
- Llargària:
- Cantell tipus A, B ó C (dimensió nominal 600 ó 1200 mm): ± 2 mm
- Amplària:
- Cantell tipus A, B ó C (dimensió nominal 600 mm): ± 2 mm
- Gruix total:
- Cantell tipus A (gruix total 15 mm): ± 2 mm
- Cantell tipus B (gruix total 22 mm): ± 2 mm
- Cantell tipus C (gruix total 30 mm): ± 2 mm
PLACA PER A REVESTIR:
La superfície de la cara ha de ser llisa, apta per anar enguixada.
PLACA FONOABSORBENT DE CARA VISTA:
La cara vista ha d'estar perforada i ha de dur absorbent acústic a la cara oculta.
PLACA PER A CEL RAS FIX:
La cara oculta ha de tenir una rugositat suficient per a permetre l'adherència de les
estopades. Pot tenir nervis rigiditzadors.
PLACA PER A CEL RAS DESMUNTABLE:
Gruix:
- Per a entramat vist: >= 1,5 cm
- Per a entramat ocult: >= 3 cm
Fletxa (la placa recolzada sobre dos punts): <= 0,5 mm
Pes:
- Per cel ras fix: <= 16 kg/m2

Peça prefabricada d'escaiola que pot incorporar altres materials com fibres vegetals o
minerals, per a utilitzar en cel rasos fixes o desmuntables.
S'han considerat els tipus de placa següents:
- Per a revestir, per a cel ras fix
- De cara vista, per a cel ras fix
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat vist (plaques tipus A)
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat semivist (plaques tipus B)
- De cara vista, per a cel ras desmuntable amb entramat ocult (plaques tipus C)
S'han considerat les característiques especials següents:
- Plaques fonoabsorbents
- Plaques no fonoabsorbents
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat
de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o
puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats
membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B841 - PLAQUES D'ESCAIOLA

B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

____________________________________________________________________________
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Les plaques d'escaiola per a cels rasos han de designar-se de la següent manera, ja sigui
sobre la pròpia placa, o bé sobre la documentació comercial que l'acompanya
- el tipus de placa per a sostres suspesos per a sostres continus o desmuntables
- referència a la norma europea EN 14246
- dimensions en mm (llargària x amplària x gruix)
- tipus de perfils de vora
- massa per m2
- pH
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la
següent informació:
- nom o marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
- els dos últims dígits de l'any d'aplicació del marcatge
- referència a la norma europea EN 14246
- descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- informació sobre les característiques essencials que procedeixin indicades de la forma
següent:
- valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe segons la taula ZA.1 de la norma EN
14246
- prestació no determinada (PND) per a aquelles característiques que els i sigui aplicable
- com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o totes les
característiques essencials
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a qualsevol ús excepte el de cels rasos per a protecció de les subestructures
contra el foc i per a prestacions acústiques:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a cels rasos per a protecció de les subestructures contra el foc i per a
prestacions acústiques de Prestacio o Caracteristica: Resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL:
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
Inspecció visual del material a la seva recepció, en referència a l'aspecte i característiques
geomètriques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions
següents:

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

UNE-EN 14246:2007 Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y
métodos de ensayo.
UNE-EN 14246:2007/AC:2007 Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Per cel ras desmuntable:
de

No hi ha normativa de compliment obligatori.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para
especificaciones y métodos de ensayo.

placas
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Conjunt format pels perfils horitzontals que conformaran l'entramat de suport de les peces del
cel ras, els tirants o elements verticals per penjar l'entramat de l'estructura de l'edifici,
les fixacions per subjectar els tirants, i els perfils perimetrals per a fixar el cel ras als
elements verticals.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les característiques dels materials que conformen l'estructura del cel ras estan regulades per
la norma UNE-EN 13964.
Els element de fixació superior disposaran d'un DITE, sempre que existeixi la corresponent
Guia de Document d'Idoneïtat Tècnic Europeu corresponent.
L'entramat de perfils ha de ser compatible amb el tipus de plaques o lames que suportarà. La
distancia entre eixos dels perfils, el sistema de fixació d'aquests, la separació d'elements
de suspensió, l'amplada de la zona de recolzament de les plaques, la capacitat portant, el
tipus de protecció i acabat, el sistema d'immobilització horitzontal, etc. han de ser els

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B84ZD510.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS

B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS

____________________________________________________________________________

indicats a la DT.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes en el recobriment del galvanitzat.
Han de tenir els forats necessaris per a la seva suspensió del sostre.
Els elements de suspensió han de permetre de regular l'alçària del pla del cel ras.
Si l'entramat és vist, la cara vista dels perfils ha d'anar acabada amb pintura de les
característiques i del color exigits per la DF.
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
- Reacció al foc (UNE-EN 13823)
- Capacitat portant (UNE-EN 13964)
- Durabilitat: classe d'exposició d'acord amb la taula 7 de la UNE-EN 13964
- Toleràncies i dimensions: ha de cumplir les definides a la taula 2 de la UNE-EN 13964

- Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada 500 m2 d'un
mateix tipus de placa que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els
resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Plaques d'escaiola (UNE-EN 14246):
- Dimensions (6 uds escaiola sostres)
- Planor (6 uds escaiola sostres)
- Humitat (6 uds escaiola sostres)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
- Es comprovaran, sobre 10 mostres rebudes en cada subministrament, les característiques
geomètriques següents:
- Amplària
- Llargària
- Gruix
- Planor
- Rectitud d'arestes
- En cas de planxes metàl·liques perforades: diàmetre i separació de perforacions
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Control estructural i físic:
- No s'autoritzarà la col·locació de plaques que no vagin acompanyades del certificat del
fabricant.
- Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, es farà una sèrie completa d'assaigs a les plaques ecopinades a
càrrec del contractista.
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 5 mostres del
mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 5 mostres resultin
satisfactoris.
Control geomètric:
- Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 plaques del
mateix lot.
- Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 plaques resultin
satisfactoris.

Pàgina: 56

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1 a E)***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a
assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la
Decisió 96/603/CE, i les seves modificacions),
- Productes per a acabat interior de sostres per a usos finals, excepte el subjecte a
reglamentacions sobre resistència al foc, sobre reacció al foc i sobre substàncies perilloses
i el subjecte als requisits de seguretat d'ús en vigor (fragilitat, resistència a la tracció
per flexió i capacitat portant):
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte als requisits de seguretat d'ús en
vigor (fragilitat, resistència a la tracció per flexió i capacitat portant),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de
reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material
orgànic),
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre substàncies
perilloses,
- Productes per a acabat interior subjecte a reglamentacions sobre resistència al foc:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a acabat interior de sostres subjecte a reglamentacions sobre reacció al foc
de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al
foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- El número i l'any d'aquesta norma, EN 13964:2004 i quan correspongui el número/data o
referència de les modificacions/revisions a aquesta norma europea
- Els símbols corresponents al tipus i a les dimensions
- Identificació del material o materials
- Any i mes de fabricació
- Les característiques i el nivell de prestacions declarat pel fabricant
OPERACIONS DE CONTROL:
- El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en el projecte i plec de condicions (CTE Parte 1. Art.7.2).
- Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat),
certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) i els documents de

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra
i protegits de la brutícia i d'impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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- Esmalt en dispersió acrílica: Copolímers acrílics en una emulsió aquosa
- Esmalt de clorcautxú: Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Pasta plàstica de picar: Pintura formada per un vehicle a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i la intempèrie
PINTURA A LA COLA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 2 h
- Totalment sec: 4 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA A LA CALÇ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,

Pintures, pastes i esmalts.
S'han considerat els tipus següents:
- Pintura a la cola: Pintura a l'aigua formada per un aglomerant a base de coles
cel·lulòsiques o anilàcies i pigments resistents als àlcalis
- Pintura a la calç: Dissolució en aigua, l'aglutinant i el pigment de la qual és l'hidròxid
de calç o la calç apagada
- Pintura al ciment: Dissolució en aigua de ciment blanc tractat i pigments resistents a
l'alcalinitat
- Pintura al làtex: Pintura a base de polímers vinílics en dispersió
- Pintura plàstica: Pintura formada per un aglomerant a base d'un polímer sintètic, en
dispersió aquosa i pigments càrrega-estenedors resistents als àlcalis i a la intempèrie
- Pintura acrílica: Pintura formada per copolímers acrílics amb pigments i càrregues
inorgàniques, en una dispersió aquosa. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt gras: Pintura formada per olis secants barrejats amb resines dures, naturals o
sintètiques i dissolvents
- Esmalt sintètic: Pintura formada per un aglomerant de resines alquídiques, soles o
modificades, pigments resistents als àlcalis i a la intempèrie i additius modificadors de
la brillantor. Seca a l'aire per evaporació del dissolvent
- Esmalt de poliuretà d'un component: Pintura formada per un aglomerant de resines de
poliuretà, soles o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica i pigments
resistents als àlcalis i a la intempèrie, dissolta en dissolvents adequats
- Esmalt de poliuretà de dos components: Pintura formada per copolímers de resines de
poliuretà fluïdificades i pigmentades. Seca per polimerització mitjançant un catalitzador
- Esmalt de poliuretà uretanat: Pintura formada per resines uretanades
- Esmalt epoxi: Revestiment de resines epoxi, format per dos components: un enduridor i una
resina, que cal barrejar abans de l'aplicació. Seca per reacció química dels dos components

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B89ZB000,B89ZPD00,B89ZPE50,B89ZPP60.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B89 - MATERIALS PER A PINTURES

B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
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corró o procediments neumàtics fins a l'impregnació dels porus de la superfície a tractar.
Després d'assecar-se s'han d'aplicar dues capes d'acabat.
Un cop seca, ha de ser resistent a la intempèrie, ha d'endurir amb la humitat i el temps i ha
de tenir propietats microbicides.
PINTURA AL CIMENT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Un cop seca ha de ser resistent a la intempèrie.
PINTURA AL LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, ni dipòsits durs
- Un cop preparada ha de fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar
una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30
- Totalment sec: < 2 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
PINTURA PLÀSTICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La pintura continguda al seu envàs original recentment obert, no ha de presentar senyals de
putrefacció, pells ni materies extranyes.
- Amb l'envàs ple i sotmesa a agitació (UNE_EN 21513 i UNE 48-083) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o amb corró. Ha de
fer córrer la brotxa, ha de fluir, ha d'anivellar bé i ha de deixar una capa uniforme
després de l'assecat
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic:
- Pintura per a interiors: < 16 kN/m3
- Pintura per a exteriors: < 15 kN/m3
- Rendiment: > 6 m2/kg
- Relació volum pigments + càrregues/volum pigments, pes càrregues, aglomerat sòlid (PVC): <
80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable, i per a exteriors, insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Capacitat de recobriment (UNE 48259): Relació constant >= 0,98
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS:
Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
PINTURA ACRÍLICA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o procediments pneumàtics
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 4 h
- Totalment sec: < 14 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie.
ESMALT GRAS:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 6 h
Un cop sec, ha de tenir bona resistència al fregament i al rentat.
ESMALT SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Característiques de la pel·lícula líquida:

conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent
al marcatge CE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetrà cap material amb característiques inferiors a les indicades al projecte, ni
materials amb deficiències a la documentació de marcatge CE.

____________________________________________________________________________
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- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Ha de tenir bona resistència química als àcids diluïts, als hidrocarburs, les sals i als
detergents.
ESMALT DE POLIURETÀ URETANAT:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
ESMALT DE DISPERSIÓ ACRÍLICA:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola fins a l'impregnació de la superfície a tractar.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): Ininflamable
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 20 min
- Totalment sec: < 1 h
ESMALT DE CLORCAUTXÚ:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o
corró.
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 2 h
Ha de ser resistent a l'aigua dolça i salada, als àcids i als àlcalis.
ESMALT EPOXI:
Un cop preparada ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa,
corró o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 29): > 30°C
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 10 h
Ha de tenir bona resistència al desgast.
Ha de ser resistent a l'àcid làctic 1%, acètic 10%, clorhídric 20%, cítric 30%, sosa i
solucions bàsiques, als hidrocarburs (benzina, querosè) als olis animals i vegetals, a
l'aigua, als detergents i a l'alcohol etílic 10%.
Resistència mecànica (desprès de 7 dies de polimerització):
- Tracció: >= 16 N/mm2
- Compressió: >= 85 N/mm2
Resistència a la temperatura: 80°C
PASTA PLÀSTICA DE PICAR:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una consistència adequada.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 50 micres
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 2 h
- Pes específic: < 17 kN/m3
- Relació: volum del pigment/volum de la resina (PVC): < 80%
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència al rentat (DIN 53778):
- Pintura plàstica per a interiors o pasta plàstica: >= 1000 cicles
- Pintura plàstica per a exteriors: >= 5000 cicles
- Solidesa a la llum (NF-T-30.057): Ha de complir
- Transmissió del vapor d'aigua (NF-T-30.018): Ha de complir
- Resistència a la immersió (UNE 48-144): No s'observen canvis o defectes
- Resistència a la intempèrie (DIN 18363): Ha de complir
- Resistència a l'abrasió (NF-T-30.015): Ha de complir
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir

PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA, PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE
DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA A LA CALÇ:
Subministrament de la calç aèria en terrossos o envasada.
La calç hidràulica ha de subministrar-se en pols.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
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- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Finor de mòlta dels pigments (INTA 16 02 55): < 25 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Material volàtil (INTA 16 02 31): >= 70 ± 5%
- Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 55): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
- Esgrogueïment accelerat per colors amb reflectància aparent superior al 80% (INTA 160.603):
< 0,12
ESMALT DE POLIURETÀ D'UN COMPONENT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48-033): Ha de complir
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
ESMALT DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Cal barrejar els dos components abans de l'aplicació.
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32A): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 3 h
- Totalment sec: < 8 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- La pintura ha de ser de color estable i insaponificable.
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA COLA, AL LÀTEX, ACRÍLICA,
PLÀSTICA, ESMALT GRAS, SINTÈTIC, DE POLIURETÀ, DE DISPERSIÓ ACRÍLICA, EPOXI I PASTA DE PICAR:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Proporció de la barreja i temps d'utilització, en els productes de dos components
- Color i acabat, en la pintura plàstica o al làtex i en l'esmalt sintètic, de poliuretà
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA A LA CALÇ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Toxicitat i inflamabilitat
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PINTURA AL CIMENT:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Instruccions d'ús
- Temps d'estabilitat de la barreja
- Temperatura mínima d'aplicació
- Temps d'assecatge
- Rendiment teòric en m/l
- Color
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment
reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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- Comprovació de l'estat de conservació de la pintura, en un 10 % dels pots rebuts (INTA 16
02 26).
OPERACIONS DE CONTROL EN PINTURA PLÀSTICA:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Pes específic UNE EN ISO 2811-1
- Capacitat de cobriment en humitat INTA 16.02.62(9.82)
- Capacitat de cobriment en sec INTA 16.02.61(2.58)
- Conservació de la pintura (cada 100 m2) INTA 16.02.26
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ESMALT SINTÈTIC I DE POLIURETÀ:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Esmalt sintètic:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Determinació de la finor de mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Contingut matèria volàtil INTA 16.02.31A (10.7)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Engroguiment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Esmalt de poliuretà:
- Assaigs sobre la pintura líquida:
- Punt d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Índex de despreniments INTA 16.02.88
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre la pel·lícula seca:
- Envelliment accelerat INTA 16.06.05 (10.74) ó UNE 48071
- Resistència al impacte UNE EN ISO 6272-1
- Càrrega concentrada en moviment UNE EN ISO 6272-1
- Resistència al ratllat UNE EN ISO 1518
- Resistència a l'abrasió d'una capa UNE 48250
- Resistència a agents químics UNE 48027
- Conservació de la pintura INTA 16.02.26
- Resistència al calor UNE 48033
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.

contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.
PINTURA AL CIMENT:
Subministrament: En pols, en envasos adequats.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Materials per a envernissats, emprimacions i tractaments superficials.
S'han considerat els tipus següents:
- Brea epoxi: Pintura formada per una base de quitrà, resina epoxi i dissolvent i per un
catalitzador format per una solució de poliamina, poliamida o d'altres
- Emprimació antioxidant: Emprimació sintètica de mini de plom electrolític, modificada
eventualment amb oli de llinosa
- Emprimació antioxidant grassa: Emprimació de mini de plom electrolític barrejada amb olis i
dissolvents
- Emprimació antioxidant al clorocautxú, a base de clorocautxú modificat
- Emprimació antioxidant al poliuretà: Emprimació de dos components a base de resines de
poliuretà soles o modificades
- Emprimació de làtex: Emprimació de polímer vinílic en dispersió
- Emprimació fosfatant a base de resines viníliques o fenòliques, soles o modificades que
catalitzen en ser barrejades amb un activador
- Pintura decapant: Producte líquid o semipastós, el component principal del qual és el
clorur de metilè amb dissolvents i altres additius
- Decapant de baixa alcalinitat: producte específic per a paviments delicats, es composa
bàsicament de tensioactius aniònics i sabons.
- Polímer orgànic o inorgànic: Pintura mineral formada per polímers orgànics o inorgànics,
impermeable, de resistència química alta enfront dels àcids orgànics i inorgànics
- Protector químic insecticida-fungicida per a fusta: Producte protector de la fusta o els
seus productes derivats, mitjançant el control dels organismes que destrueixen o alteren la
fusta, classificat com a TP8 pel R.D. 830/2010
- Segelladora: Producte segellant per a fusta, guix i ciment i paviments porosos
- Solució de silicona
- Vernís gras, format d'olis secants barrejats amb resines dures, naturals o sintètiques i
dissolvents
- Vernís sintètic, format per un aglomerant de resines alquídiques, soles o modificades, i
amb additius modificadors de la brillantor
- Vernís de poliuretà d'un component, format per un aglomerant de resines de poliuretà, soles
o modificades, que catalitzen amb la humitat atmosfèrica, dissolt en dissolvents adequats
- Vernís de poliuretà de dos componentes, format per un aglomerant de resines hidroxilades,
soles o modificades, que catalitzen en ser mesclades amb un isocianat
- Vernís de poliuretà uretanat, format per resines uretanades
- Vernís fenòlic, format per resines fenòliques i olis especials
- Vernís d'urea-formol, format per un aglomerant a base de resines d'urea-formol i additius
modificants de la lluentor, dissolt en dissolvents adequats
VERNÍS:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir bé i ha de deixar una capa uniforme desprès de l'assecatge.
VERNÍS GRAS:
Ha de ser resistent al fregament i al rentat.
VERNÍS SINTÈTIC:
No ha de tenir resines fenòliques (INTA 16 04 23) ni de colofonia (INTA 16 04 22).
Rendiment per a una capa de 30 micres: >= 5 m2/kg
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 5 h
- Totalment sec: < 12 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys moderats
VERNÍS DE POLIURETÀ:
Característiques de la pel·lícula líquida:

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B8ZA1000,B8ZAA000.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS

Millora PCI Aules UAB

Pàgina: 64

- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment sec: < 10 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
- Resistència a l'abrasió (UNE 56818): Danys petits
- Adherència i resistència a l'impacte:
+----------------------------------------------------------------------+
¦
¦A les 24 h¦ Al cap de 7 dies¦
¦-----------------------------------------¦----------¦-----------------¦
¦Adherència al quadriculat:
¦ 100%
¦
100%
¦
¦Impacte directe o indirecte:
¦
¦
¦
¦Bola de 12,5 des de 50 cm (INTA 160.266) ¦
Bé
¦ Ha de complir ¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Resistència a la càrrega concentrada en moviment (UNE 56-814): Danys moderats
- Resistència a la càrrega rodant (UNE 56-815): Danys petits
- Resistència a la càrrega arrossegada (UNE 56-816): Danys petits
- Resistència al ratllat (UNE 48-173): Resistent
- Resistència a la calor (UNE 48033): Fins a 250°C
- Resistència química:
- A l'àcid cítric al 10%: 15 dies
- A l'acid làctic al 5%: 15 dies
- A l'àcid acètic al 5%: 15 dies
- A l'oli de cremar: Cap modificació
- Al xilol: Cap modificació
- Al clorur sòdic al 20%: 15 dies
- A l'aigua: 15 dies
VERNÍS DE POLIURETÀ DE DOS COMPONENTS:
Temps d'inducció de la mescla: 15 - 30 minuts
Vida de la mescla a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 29): 2 - 8 h
VERNÍS DE POLIURETÀ URETANAT:
Ha de tenir bona resistència a l'aigua salada i al sol.
Temps d'assecatge a 20°C: 1 - 2 h
VERNÍS FENÒLIC:
Temps d'assecatge a 20°C: 6 - 12 h
VERNÍS D'UREA-FORMOL:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Temperatura d'inflamació (INTA 16.02.32A): >= 30°C
- Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): >= 5
- Índex de despreniments a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 88): >= 4
- Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 30 min
- Totalment sec: < 3 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Ha de ser de color estable i insaponificable.
- Ha de ser resistent a la intempèrie (INTA 16 06 02).
- Envelliment accelerat (INTA 16 06 05): < 6 unitats pèrdua de lluminositat (INTA 16 02 08)
- Adherència (UNE 48032): <= 2
BREA EPOXI:
El component base, amb l'envàs ple i acabat d'obrir, no ha de tenir coàguls, pells ni dipòsits
durs (INTA 16 02 26).
Relació resina epoxi/quitrà: 40/60
Temperatura d'inflamació del component base (INTA 16 02 44): > 30°C
Temps d'assecatge per a repintar (INTA 16 02 29): >= 18 h
Gruix de la capa (INTA 16 02 24): >= 100 micres
Resistència a la boira salina (INTA 16 06 04): Ha de complir
Resistència a la immersió (INTA 16 06 01): Ha de complir
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Pigment: >= 26% de mini de plom electrolític
- Puresa del mini de plom electrolític (INTA 16 12 11): >= 99,6%
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: En pots o bidons.
Emmagatzematge: En llocs ventilats i no exposats al sol, dins del seu envàs tancat i sense
contacte amb el terra. S'ha de preservar de les gelades.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A cada envàs hi ha d'haver les dades següents:
- Identificació del fabricant
- Nom comercial del producte
- Identificació del producte
- Acabat, en el vernís
- Codi d'identificació
- Pes net o volum del producte
- Data de caducitat
- Instruccions d'ús
- Dissolvents adequats
- Límits de temperatura
- Temps d'assecatge al tacte, total i de repintat
- Toxicitat i inflamabilitat
- Color, en el vernís de poliuretà de dos components
- Temps d'inducció de la mescla i vida de la mescla, en els productes de dos components.
- Proporció mescla: Base/activador, en l'emprimació fosfatant o Base/catalitzador en la brea
epoxi.
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- En cada subministrament d'esmalt, es comprovarà que l'etiquetatge dels envasos contingui
les dades exigides a les especificacions.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són
coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de
conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al
marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el
fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment

Ha de tenir una consistència adequada per a impregnar bé les fibres.
Adherència (UNE 48-032): <= 2
SEGELLADORA AMB POLÍMERS ACRÍLICS:
pH sobre T.Q.:7,75
SEGELLADORA:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls,
pells, dipòsits durs ni flotació de pigments.
- Ha de tenir una dilució adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer la
brotxa, ha de fluir i anivellar bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 60 micres
- Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: 30 min
- 4 h
- Totalment seca: < 12 h
- Rendiment per a una capa de 60 micres: > 10 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
SOLUCIÓ DE SILICONA:
Ha de tenir la consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa, corró o pistola. Ha
d'impregnar bé les superfícies poroses sense deixar pel·lícula.
Rendiment: > 3 m2/l
Temps d'assecatge al tacte a 20°C: < 1 h

-

Finor de la mòlta (INTA 16 02 55): < 50 micres
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 25°C
Índex d'anivellament a 23 ± 2°C i 50 ± 5% HR (INTA 16 02 89): > 3
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 6 h
- Pes específic a 23 ± 2°C, 50 ± 5% HR (INTA 16 42 03): > 18 kN/m3
- Rendiment per a una capa de 30 - 40 micres: > 4 m2/kg
Característiques de la pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina (INTA 16 01 01, ASTM B.117-73, oxidació marina 8 (0,1%) ASTM
D.610-68): >= 150 h
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT GRASSA:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 30°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 1 h
- Totalment seca: < 18 h
Pes específic a 20°C: > 23 kN/m3
Rendiment per una capa de 45 - 50 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL CLORCAUTXÚ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temperatura d'inflamació (INTA 16 02 32): > 23°C
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 45 min
- Totalment seca: < 4 h
Pes específic a 20°C: > 17,3 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT AL POLIURETÀ:
Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa o pistola.
Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 2 h
Pes específic a 20°C: > 13,5 kN/m3
Rendiment per una capa de 40 - 45 micres: > 4 m2/kg
IMPRIMACIÓ DE LÀTEX:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16.32.03) no ha de tenir coàguls,
pells ni dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Al tacte: < 30 min
- Totalment seca: < 2 h
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
Característiques de la pel·lícula seca:
- Adherència (UNE 48032): <= 2
IMPRIMACIÓ FOSFATANT:
Característiques de la pel·lícula líquida:
- La mescla preparada, al cap de 3 minuts d'agitació, no ha de tenir coàguls, pells ni
dipòsits durs
- Ha de tenir una consistència adequada per a la seva aplicació amb brotxa. Ha de fer córrer
la brotxa i ha de fluir bé, i ha de deixar una capa uniforme després de l'assecat
- Temps d'assecatge a 23 ±2°C i 50 ±5% HR (INTA 16 02 29):
- Al tacte: < 15 min
- Totalment seca: < 1 h
Característiques de la pel·lícula seca:
- Gruix de la capa: 4 - 10 micres
- Adherència (UNE 48032): <= 2
LÍQUID DECAPANT DE BAIXA ALCALINITAT:
Dilució del 25 al 50%
Un cop aplicat no ha d'alterar el color del material sobre el qual s'ha aplicat
pH (c.c.): 10,5
PINTURA DECAPANT:
Ha de ser d'evaporació ràpida.
Un cop aplicat ha de desprendre les capes de pintura en pocs minuts.
Ha de tenir una consistència per a la seva aplicació amb brotxa o espàtula.
POLÍMER ACRÍLIC, ORGÀNIC O INORGÀNIC:
Temps d'assecatge: <= 30 min
Temps d'assecatge per a repintar: > 8 h
Pes específic: 13 kN/m3
PROTECTOR QUÍMIC INSECTICIDA-FUNGICIDA:
Amb l'envàs ple i al cap de 3 minuts d'agitació (INTA 16 32 03) no ha de tenir coàguls, pells
ni dipòsits durs.
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MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT
AMB RESINA

B9 - MATERIAL PARA PAVIMENTOS

____________________________________________________________________________

reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de
control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF
sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut.
En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS METÀL·LICS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on constin els resultats dels assaigs
següents:
- Assaigs sobre pintura líquida:
- Dotació de pigment
- Puresa del mini de plom electrolític INTA 16.12.11
- Finor de la mòlta dels pigments INTA 16.02.55 (10.57)
- Temperatura d'inflamació INTA 16.02.32A (7.61)
- Pes específic UNE-EN ISO 2811-1
- Índex d'anivellament INTA.16.02.89 (9.68)
- Temps d'assecatge INTA 16.02.29 (6.57)
- Assaigs sobre pel·lícula seca:
- Resistència a la boira marina UNE EN ISO 9227
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
OPERACIONS DE CONTROL EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Temperatura d'inflamació INTA 160.232A
- Índex d'anivellament INTA 160289
- Índex de despreniment INTA 160.288
- Temps d'assecat INTA 160.229
- Envelliment accelerat INTA 160.605
- Adherència UNE EN ISO 2409
En cas de no rebre aquests resultats abans del inici de l'activitat, o que la DF no els
consideri representatius, el contractista haurà de realitzar els assaigs corresponents, al seu
càrrec i fora del pressupost d'autocontrol.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN IMPRIMACIÓ D'ELEMENTS
METÀL·LICS:
No s'acceptaran els pots de pintura que no estiguin degudament etiquetats i/o certificats,
així com els que presentin mal estat de conservació i/o emmagatzematge.
En cas d'observar deficiències en l'estat de conservació d'un pot, es rebutjarà la unitat
corresponent i s'incrementarà la inspecció, en primera instància, fins al 20 % dels pots
subministrats. Si es continuen observant irregularitats, es passarà a controlar el 100% del
subministrament.
Els assaigs d'identificació han de resultar d'acord a les especificacions del plec i a les
condicions garantides en el certificat del material. En cas d'incompliment, es realitzarà
l'assaig sobre dues mostres més del mateix lot, acceptant-ne el conjunt sempre que els dos
resultats estiguin d'acord a dites especificacions.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ENVERNISSAT DE PARAMENTS:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un altre mostra del mateix
lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les dues mostres resultin
satisfactoris.
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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BEURADA:
Subministrament: Envasada. A l'envàs ha de constar el nom del fabricant i el tipus de producte
contingut.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs secs.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE MORTER:
Subministrament: Embalades i protegides per a evitar escantonaments.
Emmagatzematge: En el seu envàs en llocs protegits de cops.
SUPORT O PEÇA DE SUPORT DE PVC:
Subministrament: Embalades.
Emmagatzematge: En el seu envàs.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Materials complementaris per a l'execució de paviments de terratzo.
S'han considerat els materials següents:
- Beurada blanca
- Beurada de color
- Suports de morter o de PVC
- Peces de suport inferior o intermèdia, o superior, de morter o de PVC
BEURADA:
Ha d'estar formada per la mescla de ciment blanc, càrregues minerals i additius orgànics i
inorgànics, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada.
Les beurades de color han de tenir pigments colorantes.
Els additius no han de contenir substàncies que puguin perjudicar les característiques de la
mescla un cop elaborada.
La beurada, un cop aplicada, ha de resistir els acabats superficials que pot rebre el
paviment.
Ha de ser resistent al rentat i al seu manteniment.
PEÇA DE SUPORT INFERIOR O INTERMÈDIA:
Han de ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC, amb encaixos per a muntar-les
superposades i aconseguir alçàries diferents.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 15 - 18 cm
Alçària: 5 - 7 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2
PEÇA DE SUPORT SUPERIOR:
Han se ser peces cilíndriques de morter de ciment o de PVC amb elements superiors que
faciliten la col·locació de les rajoles del paviment, amb les separacions previstes.
A la part inferior ha de tenir els encaixos que permetin de muntar-la sobre la peça inferior o
intermèdia.
La superfície no ha de tenir defectes que impedeixin l'encaix correcte i el bon assentament.
Diàmetre: 11 - 13 cm
Alçària: 3 - 5 cm
Resistència a la compressió: >= 15 N/mm2

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

B9CZ2000.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
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Suministro: En paquetes que protejan de los cambios de humedad y de agresiones mecánicas.
Cada partida tendrá albarán con las siguientes características:
- Marca del fabricante y país de origen
- Designación del tipo de madera
- Dimensiones nominales y cantidad suministrada
- Contenido de humedad
Almacenamiento: En su embalaje, en lugares secos y protegidos de la intemperie. Se apilarán
sobre superficies planas de manera que no se deformen.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Rodapié de madera de sección rectangular.
Se han considerado los siguientes tipos de madera:
- Roble barnizado
- Castaño barnizado
- Pino para pintar
CARACTERISTICAS GENERALES:
La cara vista será plana, limpia y sin defectos.
MADERA DE ROBLE O DE CASTAÑO:
Tendrá un mínimo de dos lados barnizados y no presentarán grietas, oquedades, grumos ni otros
defectos en el revestimiento.
La superficie será lisa y tendrá el color o veteado, el brillo y la textura uniformes.
La madera no habrá sido atacada por hongos, insectos ni presentará otros defectos.
Los ángulos y las aristas serán rectos.
Longitud: >= 100 cm
Espesor: >= 0,8 cm
Dureza (UNE 56-534): 2,5 - 10
Grado de humedad (UNE 56-810): 8% - 13%
Tolerancias:
- Longitud: + 5 mm
- Anchura: ± 0,5 mm
- Espesor: ± 0,3 mm
MADERA DE ROBLE:
Calidad mínima de la madera (UNE 56-809): Clase I
Densidad: 0,7 - 0,75 kg/dm3
Espesor de la película de barniz: >= 80 micras
Tolerancias:
- Aspecto de la cara vista: Se admitirá la presencia de albura, Nudos claros de D < 2 mm,
Nudos negros de D < 1 mm
MADERA DE CASTAÑO:
Calidad mínima de la madera (UNE 56-809): Clase I
Densidad: 0,55 - 0,75 kg/dm3
Espesor de la película de barniz: >= 80 micras
Tolerancias:
- Aspecto de la cara vista: Se admitirá la presencia de albura, Nudos claros de D < 2 mm,
Nudos negros de D < 1 mm
MADERA DE PINO:
La superficie será lisa y tendrá el color o las vetas y la textura uniformes.
Calidad mínima de la madera (UNE 56-809): Clase II
Densidad: 0,5 - 0,6 Kg/dm3
Tolerancias:
- Aspecto de la cara vista: Se admitirá la presencia de albura, Nudos claros de D < 50% ancho
pieza, Nudos negros de D < 20% ancho pieza

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Plec de condicions

B9U7U010.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B9U7 - ZÓCALO DE MADERA (D)

B9U -
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Les frontisses han d'estar formades per dues peces d'acer protegit contra la corrosió i
connectades per mitjà de volandera. Les pales han de tenir superfície plana i paral·lela a
l'eix de gir, sense rebaves ni defectes i amb forats aixamfranats per a la fixació al
bastiment i a la fulla.
Fixacions entre la fulla i el bastiment: 3 punts
Els perfils s'han d'obtenir mitjançant operacions de perfilat, plegat o conformat en fred.
El seu aspecte ha de ser uniforme i no ha de tenir esquerdes, marques, ondulacions apreciables
a simple vista, ni d'altres defectes superficials.
Han de presentar a tota la seva llargària una secció recta uniforme.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència), i s'admet
també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil porti plecs fets especialment
per a allotjar la rosca del cargol.
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 3 o 4
Guix de la paret dels perfils:
- Perfils bàsics: >= 0,8 mm
- Perfils complementaris: >= 0,4 mm
Recobriment de galvanitzat (UNE-EN 10142):
- Z 275: perfils bàsics conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils complementaris conformats a partir de banda galvanitzada
- Z 200: perfils conformats a partir de banda prepintada
La unió entre els perfils del bastidor i les planxes, barrots o lamel·les del parament de la
porta s'ha de fer mitjançant soldadura.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en
fred).
Separació entre els perfils del bastidor: <= 600 mm
Fletxa dels perfils del bastidor ( L = llum ): <= L/100

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials. No ha de tenir esquerdes ni
despreniments en el recobriment.
Tots els perfils que conformen el bastiment i el bastidor de la porta han de ser del material
indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
La qualitat de la manyeria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la porta.

Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment i el bastidor de la porta, així
com la ferramenta d'obertura i tancament.
Per al parament de la porta s'han considerat les següents solucions:
- Dues planxes d'acer esmaltat amb o sense espiell
- Barrots de tub d'acer
- Lamel·les horitzontals fixes d'acer

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BABG3762.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAB -

BA - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES

____________________________________________________________________________

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
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MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAF -

BA - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES

____________________________________________________________________________
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* Orden de 8 de mayo de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnologica NTE-PPA/1976,
'Particiones: Puertas de Acero'.
UNE-EN 12207:2000 Puertas y ventanas. Permeabilidad al aire. Clasificación
* UNE 36579:1986 Perfiles de acero al carbono conformados en frío para ventanas y balconeras.
Características y condiciones generales de inspección y suministro.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant
ha de declarar els valors de les propietats higrotèrmiques d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE DB HE 1.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

PARAMENT AMB PLANXES D'ACER:
Les planxes d'acer han de tenir el gruix indicat a la DT i han de poder resistir sense superar
les deformacions màximes admisibles, els esforços al que es veuran sotmeses.
No ha de tenir defectes superficials, com és ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat
superficial.
El color ha de ser uniforme, i si l'acabat és plastificat o prelacat, ha de coincidir amb
l'indicat a la DT o el triat per la DF.
En les portes amb espiell, aquest ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
Toleràncies:
- Les toleràncies de la planxa han de complir les especificacions de l'UNE-EN 10143.

BAF4E4AC,BAF4C4AC.

Gruix de les potes d'ancoratge del bastiment: >= 1 mm
Distància entre potes d'ancoratge del bastiment: <= 600 mm
Distància potes d'ancoratge-extrems del bastiment: <= 200 mm
Tarja fixa de ventilació:
- Alçària de la tarja de ventilació: <= 300 mm
- Distància tarja ventilació-cantells: >= 150 mm
Espiell superior:
- Distància espiell-cantells: >= 150 mm
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Dimensions:
- Porta d'una fulla
- Ample de la fulla: <= 120 cm
- Portes de dues fulles
- Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE 36-579.

Pàgina: 72

Conjunt de perfils que formen el bastiment i la fulla o fulles de l'element de tancament, i el
bastiment de la caixa de persiana, si és el cas, llistons de vidre, perfils elastomèrics per a
la subjecció del vidre, falques, i tots els elements necessaris per a la fixació i segellat
del vidre, així com la ferramenta d'apertura i tancament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els perfils que conformen el bastiment i la fulla o fulles de l'element han de ser del
material indicat a la descripció del mateix.
L'element ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inèrcia dels perfils no solidaris amb l'obra ha de permetre que un cop sotmesos a
les condicions previsibles més desfavorables, la seva fletxa sigui < 1/300 de la seva
llargària.
La qualitat de la ferramenta no ha de rebaixar la qualitat que tingui el tancament practicable
sense aquesta ferramenta.
Fixacions entre la fulla i el bastiment:
- Fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
Els sistemes de fixació del vidre, els dispositius de drenatge, de segellat, de calçat i les
mides i franquícies del galze, han de complir les indicacions de l'UNE 85222.
Els perfils han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
El seu aspecte ha de ser uniforme, no ha de tenir esquerdes ni defectes superficials i ha de
complir les especificacions de la norma UNE-EN 12020-1.
La unió entre els perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols
autorroscants o cargols amb rosca mètrica.
Gruix de la paret dels perfils: >= 1,5 mm
Tipus d'alumini:
- Aliatge EN AW-6060 (UNE 38350)
- Aliatge EN AW-6063 (UNE 38337)
Càrrega de trencament (per a un gruix <= 25 mm, UNE 38337): >= 130 N/mm2
Toleràncies:
- Les toleràncies dels perfils han de complir les especificacions de l'UNE-EN 12020-2.
FINESTRES O BALCONERES:
Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 1026): fuga per superfície total i per junts d'obertura a una
sobrepressió de 100 Pa. L'element classificat segons UNE-EN 12207, ha de complir algun dels
dos valors següents:
- Classe 0: Sense classificar
- Classe 1: (assaig a 150 Pa): <= 50 m3/hm2 i <= 12,50 m3/hm
- Classe 2: (assaig a 300 Pa): <= 27 m3/hm2 i <= 6,75 m3/hm
- Classe 3: (assaig a 600 Pa): <= 9 m3/hm2 i <= 2,25 m3/hm
- Classe 4: (assaig a 600 Pa): <= 3 m3/hm2 i <= 0,75 m3/hm
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1027): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12208
Resistència al vent (UNE-EN 12211): Ha de complir els valors corresponents a la seva classe
segons UNE-EN 12210
Ha d'incorporar tots els mecanismes (pomel·les, frontisses, etc.) pel seu funcionament
correcte, obertura i tancament, i els tapajunts.
Les finestres o balconeres han de ser considerades aptes en fer tots i cadascun dels assaigs
de maltractament (UNE 85203) i (UNE 85215) i els assaigs del dispositiu de situació i obertura
restringida de les mateixes normes.
Sistema de tancament:
- Una fulla batent i alçària de la fulla <= 120 cm: 2 punts
- Una fulla batent i alçària de la fulla > 120 cm: 3 punts
- Dues fulles batents: 3 punts
- Corredissa: 1 punt
La part inferior del bastiment i del travesser inferior de les fulles, han de tenir
perforacions que permetin la sortida de l'aigua infiltrada o condensada.
PORTES:
Si l'element pot formar part d'un tancament exterior, ha d'estar classificat en funció de la
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207 en alguna de les classes següents, assajat segons
UNE-EN 1026: Classe 0, 1, 2, 3 o 4
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització dels perfils (UNE-EN 12373-1): >= 15 micròmetres
Qualitat mitja total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE-EN 12373-4): <= 2
Els perfils anoditzats han d'estar lliures de defectes en les superfícies significatives quan
s'observen a una distància mínima de 5 m en aplicacions exteriors, de 3 m en aplicacions
interiors o de 0,5 m en aplicacions decoratives.
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els perfils d'alumini hauran de complir les exigències incloses en el reglament:
- Perfil lacat: reglament de la Marca Qualicoat
- Perfil anoditzat: reglament de la Marca EWWA-EURAS
En el cas de disposar de marcatge CE, aquest haurà d'incloure:
- Número d'identificació del organisme de certificació
- Nom, marca comercial i direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any en que es fixa el marcatge
- Descripció del producte
- Número del certificat de conformitat CE
- Referència a la UNE-EN 14351-1
- Informació sobre les característiques essencials de la taula ZA.1 de la UNE-EN 14351-1
En el cas de productes amb el sistema 1: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, l'organisme de certificació ha d'emetre un
certificat de conformitat (certificat CE de conformitat), que autoritza al fabricant la
fixació del Marcatge CE. Aquest certificat haurà d'incloure:
- Nom, direcció i número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Número del certificat
- Condicions i duració del certificat
A més, el fabricant elaborarà una declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

NORMATIVA GENERAL:
* UNE 38337:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Serie 6000. ALMGSI. Aleación en
AW-6063/EN, AW-ALMG0,7SI.
* UNE 38350:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio para forja. Grupo Al-Mg-Si. Aleación L-3442
Al-0,5MgSi.
* UNE-EN 12020-1:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW-6063. Parte 1: Condiciones técnicas de inspección y suministro.
* UNE-EN 12020-2:2001 Aluminio y aleaciones de aluminio. Perfiles extruídos especiales en
aleaciones en AW-6060 y en AW6063. Parte 2: Tolerancias dimensionales y de forma.
* UNE-EN 12373-1:2002 Aluminio y aleaciones de aluminio. Anodización. Parte 1: Método de
especificación de las características de los recubrimientos decorativos y protectores
obtenidos por oxidación anódica del aluminio.
* UNE-EN 14024:2006 Perfiles metálicos con barreras térmicas. Comportamiento mecánico.
Requisitos, pruebas y métodos para la evaluación.
* UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación.
* UNE-EN 12208:2000 Puertas y ventanas. Estanqueidad al agua. Clasificación.
* UNE-EN 12210:2000 Ventanas y puertas. Resistencia al viento. Clasificación.
FINESTRES O BALCONERES:
* UNE 85201:1980 Ventanas. Terminologia y definiciones.
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions
exigides i amb l'escairat previst.
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Absortivitat
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
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inclourà:
- Nom i direcció del fabricant
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
- Número del certificat de conformitat CE associat
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
En el cas de productes amb el sistema 3: quan s'aconsegueix la complementació de les
condicions de l'annex ZA de la UNE-EN 14351-1, el fabricant ha de preparar i mantenir una
declaració de conformitat (declaració CE de conformitat) que autoritza al fabricant la fixació
del Marcatge CE. Haurà d'incloure:
- Nom i direcció del fabricant
- Descripció del producte i còpia de la informació que acompanya al marcatge CE
- Disposicions amb les que el producte és conforme
- Nom i direcció de l'organisme de certificació
- Nom i càrrec de la persona que signa el certificat
- Condicions específiques aplicables a la utilització del producte
OPERACIONS DE CONTROL:
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del
plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un
laboratori acreditat, corresponents al perfil metàl·lic:
- Aspecte (UNE-EN 12020-1)
- Tipus d'alumini (UNE-EN 573-3)
- Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1)
- Càrrega de ruptura (UNE-EN 10002-1)
- Perfil anoditzat: Anodització del perfil (UNE-EN 12373-1)
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les
condicions exigides al plec, i en particular les següents:
- Permeabilitat a l'aire (UNE-EN 12207)
- Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 12208)
- Resistència al vent (UNE-EN 12210)
- Perfil anoditzat: Qualitat del segellat (UNE-EN 12373-4)
- Característiques geomètriques (UNE-EN 12020-2):
- Amplària
- Llargària
- Escairat del tall dels extrems
- Rectitud d'arestes
- Torsió del perfil
- Secció corbada
- Planor
- Angles
- Gruix
Si el material disposa de Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control descrits a l'UNE-EN 14351-1.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El sistema d'avaluació de la conformitat que s'ha d'aplicar, segons UNE-EN 14351-1, és el
sistema 3, que suposa:
- Realització d'assaigs de tipus inicial (ETI) en laboratoris notificats, sobre les
característiques indicades a la taula ZA.3b de l'annex ZA de l'UNE-EN 14351-1.
- Tenir implantat un sistema de Control de Producció a Fàbrica (CPF), en particular per a les
característiques pertinents que declari el fabricant en el seu Marcatge CE.
- Elaboració de la Declaració CE de Conformitat, que haurà de signar el fabricant, i per la
qual es responsabilitza de la veracitat del marcatge
No s'acceptarà cap element de tancament que no arribi acompanyat dels certificats de garantia
indicats. Es rebutjarà el material que no sigui adequat a les especificacions del projecte,
que no tingui la geometria especificada segons la DT, o que no tingui les prestacions
especificades en el projecte.
No s'acceptarà el material que tingui unes toleràncies incompatibles amb l'estructura portant.
Tampoc s'acceptarà si hi ha un incompliment de les especificacions tècniques detallades en el
plec de condicions tècniques particulars, o quan hi hagi un incompliment dels criteris i
recomanacions tècniques dels fabricants del sistema en l'ús i posada en obra dels elements.

procediments següents:
- Vernís humit: Amb vernís de poliuretà o de resines acríliques
- Recobriment amb pols: De poliuretà, de polièster o acrílica
Lacat del perfil: >= 60 micres
ELEMENTS AMB TRENCAMENT DE PONT TÈRMIC:
Han de complir les indicacions de la norma UNE-EN 14024.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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Porta tallafocs formada per un conjunt de perfils i mecanismes que formen el bastiment i la
porta.
S'han considerat els materials següents:
- Fusta
- Metàl·lica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir cops superficials, desperfectes en les arestes ni a les cares de contacte, ni
falta d'escaire. En la porta de fusta no hi ha d'haver senyals d'atac de fongs o insectes i en
la porta metàl·lica no s'han d'apreciar senyals d'oxidació.
En les portes amb finestreta, aquesta ha d'incloure un element vidrat transparent, col·locat a
l'alçada de la vista, que ha de complir les condicions exigides a la resta de la fulla.
La qualitat de la serralleria col·locada no ha de ser inferior a la qualitat inicial de la
porta. Ha de permetre un gir de 180° i ha de tancar automàticament.
S'ha de garantir l'estanquitat dels junts i de les cares de contacte.
El conjunt de porta i mecanismes ha de complir les condicions subjectives requerides per la
DF.
Components:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Material
¦Característiques dels components
¦
¦ porta
¦
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦
Fusta
¦Fulles formades per un tauler d'aglomerat de partícules ¦
¦
¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦ EI2-C-30 ¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
¦
¦
¦no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
¦
¦
¦revestit de xapa
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦
Fusta
¦Fulles formades per dos taulers ignífugs d'aglomerat
¦
¦
¦de partícules
¦
¦ EI2-C-60 ¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦
¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor i entre els taulers aglo- ¦
¦
¦merats, protegit amb làmina no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiment i tapajunts de tauler aglomerat ignífug,
¦
¦
¦revestit de xapa
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦
Fusta
¦Fulles formades per un tauler massís i dos taulers
¦
¦
¦ignífugs d'aglomerat de partícules, protegits amb una
¦
¦ EI2-C-30 ¦làmina no tumescent a cada costat
¦
¦
¦Bastidor perimetral de fusta de pi encadellat
¦
¦
¦Paraments de tauler de fibra >= 3,2 mm de gruix
¦
¦
¦Tot el perímetre del bastidor protegit amb una làmina
¦
¦
¦no tumescent
¦
¦
¦Cantells de llistó de fusta
¦
¦
¦Bastiments de base de fusta massisa protegit
¦
¦
¦amb xapa no tumescent
¦
¦
¦Bastiments de tauler de fibrociment o similar
¦
¦
¦i tauler de partícules ignífug i xapat
¦
¦------------¦---------------------------------------------------------¦
¦Metàl·lica ¦Fulles de doble xapa d'acer de gruix >= 1 mm cada una,
¦
¦
¦amb aïllament tèrmic a l'interior, unit a les xapes
¦

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BASA72VA.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

BAS -

BA - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES
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Subministrament: El bastiment ha de subministrar-se amb les traves que calguin per tal
d'assegurar l'escairat dels seus angles. En la porta metàl·lica, tot el conjunt haurà de

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

¦
¦mitjançant adhesiu ignífug
¦
+----------------------------------------------------------------------+
Dimensions de la finestreta: >= 0,1 m2
Dimensions:
Porta d'una fulla. Ample de la fulla: <= 120 cm
Portes de dues fulles. Ample de la fulla: >= 60 cm
Toleràncies:
- Dimensions: ± 1 mm
- Gruix de la fulla: ± 0,5 mm
- Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
- Planor: ± 1 mm/m
- Torsió del perfil: ± 1°/m
PORTA DE FUSTA:
El bastiment, la fulla i els tapajunts han d'estar formats per perfils de fusta, plafons i
material de reblert.
Els perfils de fusta no han de tenir nusos morts. El diàmetre dels nusos vius no ha de ser
superior a la meitat de la cara i han d'estar preparats amb dues mans de tractament protector
contra els fongs i els insectes.
La humitat màxima dels perfils ha de ser del 12%. La diferència d'humitat entre les fustes
emmetxades no ha de superar el 6%.
El gruix del bastiment cal que sigui igual al de la paret més el revestiment.
Les fulles han de ser planes llises i massisses.
PORTA METÀL·LICA:
El bastiment i la porta han d'estar formats per perfils i mecanismes metàl·lics.
El bastiment ha de ser d'acer perfilat de gruix >= 2 mm, amb els elements necessaris
d'ancoratge. Ha d'incloure els golfos soldats per a penjar les fulles. Els muntants s'han
d'introduir un mínim de 30 mm en el paviment, per a fer l'ancoratge.
Nombre d'elements d'ancoratge del bastiment:
- Porta d'una fulla: >= 7
- Porta de dues fulles: >= 8
Nombre de golfos:
- Porta d'una fulla: >= 2
- Porta de dues fulles: >= 4
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Ha de portar una tanca antipànic que permeti l'obertura fàcil i instantània de la porta i que
la tanqui correctament.
El dispositiu d'obertura ha d'estar format per una o dues barres tubulars (segons el nombre de
fulles), aplicades horitzontalment sobre l'amplària de cada fulla, amb un punt de tanca
interior, per a portes d'un full, o tres punts de tancament, per a portes de dos fulls.
Exteriorment s'ha d'accionar amb una maneta. El mecanisme ha d'estar dissenyat i construït
d'acord amb les especificacions de la norma UNE-EN 1125.
Els dispositius antipànic han d'estar classificats d'acord amb el sistema de classificació de
nou dígits establert per la norma UNE-EN 1125:
- Categoria d'ús (primer dígit).
- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús
- Durabilitat (segon dígit):
- Grau 6: 100 000 cicles
- Grau 7: 200 000 cicles
- Massa de la porta (tercer dígit):
- Grau 5: fins a 100 kg
- Grau 6: fins a 200 kg
- Resistència al foc (quart dígit):
- Grau 0: no apta en portes tallafocs i/o estanques als fums
- Grau 1: apta per a equipar portes tallafocs i/o estanques als fums
- Seguretat de les persones (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
- Resistència a la corrosió, segons EN 1670 (sisè dígit):
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
- Seguretat de bens (setè dígit):
- Grau 2: aquests requisits son secundaris respecte a aquells de seguretat de les persones
- Projecció de la barra (vuitè dígit):
- Categoria 1: projecció fins a 150 mm (projecció normal)
- Categoria 2: projecció fins a 100 mm (baixa projecció)
- Tipus d'operació de la barra (novè dígit):
- Tipus A: Dispositius antipànic amb barra d'embranzida
- Tipus B: Dispositiu antipànic amb barra de lliscament
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PORTES AMB TANCA ANTIPÀNIC:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació, ja sigui
sobre el mateix producte, el seu embalatge, o bé a la informació comercial que l'acompanya:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nom o marca d'identificació del fabricant/subministrador
- Direcció registrada del fabricant
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
- El número corresponent del certificat CE de conformitat
- Referència a les normes europees EN 1125 i EN 1125/A1
- La designació i informació de prestacions d'acord amb les normes EN 1125
Els dispositius antipànic han d'anar marcats de forma clara e indeleble de la següent manera:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Classificació d'acord amb el sistema de classificació exposat anteriorment (apartat 7 de la
norma UNE-EN 1125)
- Referència a la norma europea EN 1125
- Mes i any del muntatge final pel fabricant
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
Abans de començar l'obra, cada vegada que canviï el subministrador, i per cada tipus de
material que arribi a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que
garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels
assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
- Comportament al foc UNE 23802.
- Característiques geomètriques:
- Gruix
- Dimensions nominals
- Rectitud d'arestes.
- Planor
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
Si el material disposa de la Marca AENOR o Marcatge CE, es podrà prescindir de la presentació
dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment
indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
UNE-EN 1125:1997 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1:2001 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 1125/A1/AC:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de
emergencia activados por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

tractar-se amb una emprimació antioxidant.
PORTA AMB TANCA ANTIPÀNIC:
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

Millora PCI Aules UAB

PUERTAS ACÚSTICAS

Pàgina: 78

Conjunto completo de puerta acústica de hojas batientes, formada por una o varias hojas,
marco, accesorios para el enlace y rotación de la hoja, así como el herraje de apertura y
cierre.
CARACTERISTICAS GENERALES:
Tendrá un aspecto uniforme y no tendrá defectos superficiales, como golpes, bultos, rayas o
defectos del acabado superficial.
El color será uniforme, y si el acabado es plastificado o prelacado, coincidirá con el
indicado en la DT o el escogido por la DF.
En las puertas con mirilla, ésta incluirá un elemento vidriado transparente, colocado a la
altura de la vista, que deberá cumplir las condiciones exigidas en el resto de la hoja.
No se deberán utilizar vidrios que no sean armados.
La calidad de la cerrajería colocada no será inferior a la calidad inicial de la puerta.
Se garantizará un buen ajuste en las caras de contacto entre la hoja y el marco.
El conjunto de puerta y mecanismos cumplirá las condiciones subjetivas requeridas por la DF.
La estructura de la hoja será suficientemente sólida para soportar su propio peso y tendrá un
grado de rigidez suficiente para garantizar el buen funcionamiento de los elementos de
suspensión y guiado de la rotación y el buen encaje con el marco.
Todos los accesorios, así como el herraje y elementos de fijación, serán compatibles con el
soporte sobre el que se instalarán y con una protección a la corrosión equivalente a la de las
partes de la puerta sobre la que se colocará.
Todas las piezas expuestas a la intemperie estarán protegidas contra la corrosión.
Componentes:
+--------------------------------------------------------------------------+
¦ Aislamiento ¦Características de los componentes
¦
¦
puerta
¦
¦
¦--------------¦-----------------------------------------------------------¦
¦
47 dBA
¦Hojas de doble chapa de acero de espesor = 1,5 mm cada una,¦
¦
¦con relleno de material fonoabsorbente
¦
¦
¦Marco en forma de L con una cara inclinada, de chapa de
¦
¦
¦acero de espesor = 1,5 mm, con refuerzo de tubo
¦
¦
¦rectangular de 90x40x1,5 mm relleno con el mismo
¦
¦
¦material fonoabsorbente que la hoja
¦
¦
¦Valla de presión por cuña
¦
¦--------------¦-----------------------------------------------------------¦
¦
43 dBA
¦Hojas de doble chapa de acero de espesor = 1,2 mm cada una,¦
¦
¦con relleno de material fonoabsorbente
¦
¦
¦Marco de chapa de acero de espesor = 1,2 mm
¦
¦
¦Valla de presión por leva y renvalso perimetral de junta
¦
¦
¦de neopreno
¦
¦--------------¦-----------------------------------------------------------¦
¦
41 dBA
¦Hojas de doble chapa de acero de espesor = 1,2 mm cada una,¦
¦
¦con relleno de material fonoabsorbente
¦
¦
¦Marco de chapa de acero de espesor = 1,2 mm
¦
¦
¦Valla de presión por leva y renvalso perimetral de junta
¦
¦
¦de neopreno
¦
+--------------------------------------------------------------------------+
Dimensiones:
- Espesor:

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LOS ELEMENTOS

Plec de condicions

BATA8342.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BATA - PUERTAS ACÚSTICAS DE HOJAS BATIENTES

BAT -

BA - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES

____________________________________________________________________________
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Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents.
S'han considerat els tipus d'elements següents:
- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual
- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 1155.
Els dispositius de retenció electromagnètica han d'estar classificats d'acord amb el sistema
de classificació de 6 dígits establert per la norma UNE-EN 1155:
- Categoria d'ús (primer dígit).
- Grau 3: elevada freqüència d'ús pel públic o per altres persones poc incentivades per a
parar atenció, es a dir, allà a on existeixi un risc d'accident o mal ús
- Durabilitat (segon dígit):

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BAWS1B30.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAWS - AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS

BAW - AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES

BA - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES

____________________________________________________________________________

* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Suministro: con los elementos necesarios para asegurar su escuadrado y planeidad.
Llevará de forma indeleble y bien visible los siguientes datos:
- Nombre y dirección del fabricante
- Fecha de fabricación
- Designación de la puerta de acuerdo con la UNE 85-103
Almacenamiento: Protegido de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir
impactos. No estará en contacto con el suelo.

MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
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Conjunt de perfils per a folrar la cara interior dels bastiments de base.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La secció dels perfils ha de ser adequada per a cobrir el bastiment de base, permetre la

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BAZ2 - GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE

BAZ -

BA - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES

____________________________________________________________________________

UNE-EN 1155:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para
puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetats en caixes.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Sistema 1: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) ha d'anar acompanyat de la
següent informació:
- El número d'identificació de l'organisme de certificació
- El nombre o marca d'identificació del fabricant
- Direcció registrada del fabricant
- Els dos últims dígits de l'any d'impressió del marcatge
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea EN 1155+A1
- La designació i prestacions d'acord amb el sistema de designació de la norma EN 1155
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

- Grau 5: 50 000 cicles
- Grau 7: 500 000 cicles
- Força de retenció del retenidor (tercer dígit):
- S'identifica conforme als valors de la taula 1 de la norma UNE-EN 1155
- Aptitud per a ús sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart dígit):
- Grau 1: Apte
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 1: molt important funció de seguretat de les persones
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):
- Grau 0: sense especificar la resistència
- Grau 1: dèbil resistència
- Grau 2: resistència mitja
- Grau 3: resistència elevada
- Grau 4: resistència molt elevada
Cada dispositiu de retenció electromagnètica ha d'anar marcat de manera clara e indeleble (ja
sigui sobre el mateix producte, en una etiqueta fixada al dispositiu, a les instruccions
d'instal·lació o a l'embalatge) amb la següent informació com a mínim:
- Nom del fabricant o marca o algun altre mitjà d'identificació
- Identificació del model o producte
- Classificació segons el sistema de classificació de la norma UNE-EN 1155
- Potència consumida i tensió nominal d'alimentació
- Referència a la norma EN 1155
- Any i setmana de fabricació
- Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

- Puerta aislamiento 47 dBA: 98 mm
- Puerta aislamiento 43 dBA: 80 mm
- Puerta aislamiento 41 dBA: 66 mm
Puerta de una hoja. Ancho de la hoja: <= 120 cm
Puertas de dos hojas. Ancho de la hoja: >= 60 cm
Número de elementos de anclaje del marco:
- Puerta de una hoja: >= 7
- Puerta de dos hojas: >= 8
Tolerancias:
- Dimensiones: ± 1 mm
- Espesor de la hoja: ± 0,5 mm
- Rectitud de aristas: ± 1 mm/m
- Planeidad: ± 1 mm/m
- Torsión de los perfiles: ± 1°/m

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Pàgina: 81

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els dissenys, materials i acabats de la ferramenta han de ser els indicats a la DT o en el seu
defecte els que determini la DF.
La superfície de les ferramentes no ha de tenir defectes.

Conjunt d'elements que permeten el gir o desplaçament, el bloqueig en una posició fixa i que
faciliten agafar les fulles de portes, finestres o balconeres.
Finestres o balconeres amb fulles batents:
- Frontisses, tanca, manubri i accesoris.
- El sistema de tanca ha de ser tres punts.
Portes batents:
- Frontisses, tanca, manubris i accessoris. Si la porta es d'entrada ha de portar espiera
òptica i pom a la cara exterior
- El sistema de tanca ha de ser de cop o de cop i clau si la porta és d'entrada, o de clau si
la porta és d'armari
Finestres o balconeres amb fulles corredisses, i portes amb fulles corredisses:
- Guies superiors amb rodaments i mecanismes de fixació de la fulla, element de guia
inferior, topalls, tiradors, tanca amb mecanisme de bloqueig de la fulla i accessoris
- El sistema de tanca ha de ser d'un punt.
Finestres o balconeres amb fulles oscilobatents:
- Frontisses, ferramenta oscilobatent amb cremona i compàs oscilobatent, tanca, manubri i
accessoris.
- El sistema de tanca ha de ser de dos, quatre o sis punts, en funció de les dimensions de la
fulla.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BAZGC360.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BAZG - FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES

BAZ -

BA - MATERIALES PARA CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS PRACTICABLES

____________________________________________________________________________

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre
impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

El funcionament de tots els mecanismes ha de ser suau i continu.
La superfície de la pala de les frontisses ha de ser plana. Ha de tenir forats aixamfranats
que permetin allotjar el cap del cargol de fixació.
Toleràncies:
- Dimensions nominals: ± 1 mm

col·locació de la fulla, de manera que obri i tanqui correctament, i la col·locació del
tapajunts.
Els perfils han de ser de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola
de fusta.
Els perfils no han de tenir defectes superficials.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Toleràncies:
- Gruix: ± 0,3 mm
- Amplària: ± 0,5 mm
- Llargària: ± 1,0 mm
- Rectitud de les arestes: 2 mm/m
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PANYS I PESTELLS:
Els panys i pestells es designen o classifiquen d'acord amb uns codis d'11 dígits (UNE-EN
12209):
- Categoria d'ús ( primer dígit):
- Grau 1: Ús per a persones amb gran incentiu per a ésser curoses.
- Grau 2: Ús per persones amb algun incentiu per ésser curoses.
- Grau 3: ús per persones amb poc incentiu per ésser curoses, alta probabilitat de mal ús.

FRONTISSES D'UN SOL EIX
Les frontisses d'un sol eix es designen o classifiquen d'acord amb uns codis de 8 dígits
(UNE-EN 1935):
- Categoria de servei (primer dígit)
- Grau 1: Servei lleuger (frontisses de portes i o finestres d'ús domèstic cuidat, baixa
freqüència d'ús)
- Grau 2: Servei mig (frontisses de portes amb freqüència mitja d'ús)
- Grau 3 : Servei pesat ( frontisses amb elevada freqüència d'ús pel públic o per altres
persones poc incentivades per a parar atenció, és a dir, allà a on existeixi un risc
d'accident o mal ús)
Grau 4: Servei sever (frontisses de portes que poden tenir ús violent)
- Durabilitat segons la freqüència d'ús i la massa màxima de l'element amb frontisses (segon
dígit)
- Frontisses destinades a ésser usades només en finestres que s'assagen fins:
- Grau 3: 10.000 cicles
- Grau 4: 25.000 cicles
- Frontisses destinades a ésser usades en portes que s'assagen fins:
- Grau 4: 25 000 cicles
- Grau 7: 200.000 cicles
- Massa de la porta d'assaig (tercer dígit)
- Grau 0 : 10 kg
- Grau 1: 20 kg
- Grau 2: 40 kg
- Grau 3: 60 kg
- Grau 4: 80 kg
- Grau 5: 100 kg
- Grau 6: 120 kg
- Grau 7: 160 kg
- Aptitud per a ús en portes de compartimentació al foc /fum (quart dígit)
- Grau 0: no apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum.
- Grau 1: apte per a utilitzar-se conjunts de portes resistents al foc/fum ( per aquestes
portes veure UNE-EN 1634-1)
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- otes les frontisses han de ser de grau 1 complint els requisits de seguretat per a l'ús.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit) d'acord amb UNE-EN 1670:
- Grau 0: Sense resistència definida a la corrosió
- Grau 1: resistència mitja
- Grau 2: resistència moderada
- Grau 3: resistència alta
- Grau 4: resistència molt alta
- Seguretat de bens / resistència a l'efracció (setè dígit):
- Grau 0: no apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció.
- Grau 1: apta per a utilitzar- se en conjunts de portes resistents a l'efracció
- Grau de la frontissa (vuitè dígit):
- Hi ha catorze graus depenent de la combinatòria de les anteriors classificacions.
Les frontisses d'un sol eix fabricades d'acord amb l'UNE-EN 1935 instal·lades en portes
tallafoc i/o de control de fums o portes de tancament de vies d'evacuació han d'anar marcades
amb els següents elements:
- identificació, nom fabricant o marca comercial
- grau de la frontissa
- número d'aquesta norma europea
L'embalatge de les frontisses d'un sol eix ha de mostrar clarament amb etiqueta exterior la
classificació de grau de la frontissa, dimensions, acabat i número de referència del
fabricant.
En el cas que les frontisses tinguin sentit de gir s'indicarà:
- L: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit horari.
- R: Frontisses per a portes i finestres que obren en sentit antihorari
La documentació tècnica o l'embalatge pot portar recomanacions per lubrificar les frontisses
en la instal·lació o en servei.
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FRONTISSES D'UN SOL EIX
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti,
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1935
- La designació i informació de les prestacions (8 dígits)

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

el
de

la
de

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
- Grau 0: Sense prescripcions de resistència
- Grau 1: Dèbil resistència
- Grau 2: Resistència mitja
- Grau 3: Resistència elevada
- Grau 4: .Resistència molt elevada
- Seguretat (cinquè dígit):
- Grau 0: No apte per a l'ús de portes tallafoc/estanques al fum.
- Grau 1: Apte per a la utilització en portes tallafoc/estanques a l fum.
- Aptitud per a la utilització sobre portes resistents al foc i/o estanques al fum (quart
dígit)
Dispositius de tancament controlat de portes batents; aquests dispositius poden anar
col·locats sobre o en el marc, sobre o en la porta o en el terra. Es classifiquen seguint una
codificació de sis dígits:
- Categoria d'ús (primer dígit)
- Grau 3: permet tancament de la porta amb un angle mínim d'obertura 105 graus.
- Grau 4: permet tancament des d'un angle d'obertura de 180 graus.
- Durabilitat (segon dígit)
- Hi ha set nivells de força que contemplen l'amplaria de la porta, massa, moments
d'obertura, moment de tancament i rendiment del tancaportes. Veure taula 1 UNE-EN 1154.
- Força del tancaportes (tercer dígit)
- Grau 8: 500.000 cicles d'assaig
- Grau 1: Tots els tancaportes han de satisfer el requisit essencial de seguretat en la
utilització.
- Resistència a la corrosió (sisè dígit):

PANYS I PESTELLS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions

- Grau G: Pany sense clau i bloqueig manual
- Grau H: Pany sense clau i bloqueig automàtic
- Tipus de maniobra de la nueca (desè dígit):
- Grau 0: Pany sense nueca
- Grau 1: Pany per a pom o maneta amb molla de retorn
- Grau 2: Pany per a maneta sense molla de retorn
- Grau 3: Pany per a maneta sense molla de retorn per a ús sever
- Grau 4: Pany per a maneta sense molla de retorn i ús sever especificat pel fabricant
- Requisits d'identificació de la clau (onzè dígit):
- Grau 0: Sense requisit
- Grau A: Mínim tres elements retenidors
- Grau B: Mínim cinc elements retenidors
- Grau C: Mínim cinc elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives.
- Grau D: Mínim sis elements retenidors
- Grau E: Mínim sis elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau F: Mínim set elements retenidors
- Grau G: Mínim set elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
- Grau H: Mínim vuit elements retenidors, amb nombre extens de combinacions efectives
En l'etiqueta o embalatge ha d'indicar-se el nom del fabricant o marca registrada, la
identificació clara del producte, la classificació i el número de la norma europea (UNE-EN
12209).
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- Durabilitat: (segon dígit)
- Grau A: 50.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau B: 100.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta.
- Grau C: 200.000 cicles d'assaig i sense càrrega sobre picaporta
- Grau F: 50.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau G: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau H: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 10 N sobre picaporta
- Grau L: 100.000 cicles d'assaig i càrrega 25 N sobre picaporta
- Grau M: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 25 N sobre picaporta
- Grau R: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau S: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 50 N sobre picaporta
- Grau W: 100.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Grau X: 200.000 cicles d'assaig i càrrega de 120 N sobre picaporta
- Massa de la porta i força de tancament (tercer dígit)
- Grau 1: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 2: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=50 N
- Grau 3: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=50
N
- Grau 4: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 5: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=25 N
- Grau 6: > 200 kg de massa de porta o o especificat pel fabricant i força de tancament
<=25 N
- Grau 7: < 100 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 8: < 200 kg de massa de porta i força de tancament <=15 N
- Grau 9: > 200 kg de massa de porta o especificat pel fabricant i força de tancament <=15
N
- Aptitud per a l'ús de portes tallafoc i/o estanques al fum (quart dígit):
- Grau 0: no apropiada per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Grau 1: apte per a ésser utilitzada en portes tallafoc i/o estanques al fum.
- Seguretat de persones (cinquè dígit):
- Grau 0: sense requisits de seguretat.
- Resistència a la corrosió i a la temperatura (sisè dígit):
- Grau 0: Sense requisits de resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau A: Baixa resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau B: Moderada resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau C: Alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau D: Molt alta resistència a la corrosió i sense requisit de temperatura.
- Grau E: Moderada resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau F: Alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C
- Grau G: Molt alta resistència a la corrosió i requisit de temperatura de -20C a +80C.
- Seguretat de bens i resistència a la perforació (setè dígit):
- Grau 1: Mínima seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 2: Baixa seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 3: Mitja seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 4: Alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 5: Alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Grau 6: Molt alta seguretat i sense resistència a la perforació
- Grau 7: Molt alta seguretat i amb resistència a la perforació
- Camp d'apliació de la porta (vuitè dígit):
- Grau A: Porta encastada, sense limitacions d'aplicació.
- Grau B: Porta encastada i batent
- Grau C: Porta encastada i corredissa
- Grau D: Porta sobreposada i sense limitacions d'aplicació
- Grau E: Porta sobreposada i batent
- Grau F: Porta sobreposada i corredissa
- Grau G: Porta tubular i sense limitacions d'aplicació
- Grau H: Porta encastada, batent i recolzada
- Grau J: Porta sobreposada, batent cap a l'interior.
- Grau K: Porta encastada, batent i bloquejada des del interior
- Grau L: Porta encastada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau M: Porta sobreposada, batent i bloquejada des del interior
- Grau N: Porta sobreposada, corredissa i bloquejada des del interior
- Grau P: Porta encastada, batent, recolzada i bloquejada des del interior
- Grau R: Porta sobreposada, batent cap al interior i bloquejada des del interior
- Tipus de maniobra de clau i bloqueig (novè dígit)
- Grau 0: No aplicable
- Grau A: Pany de cilindre i bloqueig manual
- Grau B: Pany de cilindre i bloqueig automàtic
- Grau C: Pany de cilindre i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
- Grau D: Pany de gorja i bloqueig manual
- Grau E: Pany de gorja i bloqueig automàtic
- Grau F: Pany de gorja i bloqueig manual amb bloqueig intermedi
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BARANDILLAS Y PRETILES
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Conjunto de perfiles de acero que forman el bastidor y el entrepaño de la barandilla de
protección.

1.- DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS

BB121JB0.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BB12 - BARANDILLAS DE ACERO

BB1 -

BB - MATERIALES PARA PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN

____________________________________________________________________________

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas.
Requisitos y métodos de ensayo.

PANYS I PESTELLS:
UNE-EN 12209:2004 Herrajes para edificación. Cerraduras y pestillos. Cerraduras, pestillos y
cerraderos mecánicos. Requisitos y métodos de ensayo.

FRONTISSES D'UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. Requisitos y métodos
de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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OPERACIONES DE CONTROL:
Control de recepción mediante ensayos: Si el material dispone de una marca legalmente
reconocida en un país de la CEE (Marcado CE, AENOR, etc.) se podrá prescindir de los ensayos
de control de recepción de las características del material garantizadas por la marca, y la DF
solicitará en este caso, los resultados de los ensayos correspondientes al suministro
recibido. En cualquier caso, la DF podrá solicitar ensayos de control de recepción si lo cree
conveniente.
Para cada suministro que llegue a la obra correspondiente en un mismo tipo, el control será:
- Inspección visual del material suministrado, en especial el aspecto del recubrimiento
galvanizado.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE RECEPCIÓN

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

Unidad de medición: la indicada en la descripción del elemento
Criterio de medición: cantidad necesaria suministrada en la obra

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

BARANDILLAS DE PERFILES HUECOS DE ACERO:
Suministro: Con las protecciones necesarias para que llegue a la obra en las condiciones
exigidas y con el escuadrado previsto.
Almacenamiento: Protegida de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir
impactos. No estará en contacto con el suelo.
BARANDILLAS DE PERFILES IPN:
Suministro: Los elementos de acero laminado tendrán gravadas en relieve las siglas del
fabricante y el símbolo de designación del acero.
Almacenamiento: Protegida de lluvias, focos de humedad y de zonas donde pueda recibir
impactos. No estará en contacto con el suelo.

2.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ALMACENAJE

Se han considerado los siguientes tipos de barandilla:
- De perfiles huecos de acero
- De perfiles IPN
BARANDILLAS DE PERFILES HUECOS DE ACERO:
Tendrán un aspecto uniforme y no presentarán defectos superficiales.
El tamaño, tipo y disposición de los perfiles cumplirán lo especificado en la documentación
técnica del proyecto.
La unión de los perfiles se hará por soldadura (por arco o por resistencia).
Se admite también la unión con tornillos autorroscantes en el caso de que el perfil tenga
pliegues especialmente hechos para alojar la tornillería.
El momento de inercia de los perfiles de la barandilla no solidarios con la obra será tal que,
sometidos a las condiciones de carga más desfavorable, la flecha sea < L/250.
La disposición de los barrotes será de tal manera que no tiene que permitir el paso en ningún
punto, de una esfera de diámetro equivalente a la separación entre barrotes de la barandilla,
ni facilitará la escalada.
Los montantes tendrán incorporados los dispositivos de anclaje previstos en el proyecto.
Tolerancias:
- Longitud del perfil: ± 1 mm
- Sección del perfil: ± 2,5%
- Rectitud de aristas: ± 2 mm/m
- Torsión del perfil: ± 1°/m
- Planeidad: ± 1 mm/m
- Ángulos: ± 1°
BARANDILLAS DE PERFILES IPN:
Estará formada por un conjunto de tubos redondos y montantes de acero laminado, galvanizados
en caliente.
La separación entre montantes será <= 2 m
Las dimensiones del tubo y de los montantes serán las especificadas en el proyecto.
Las superficies de los perfiles serán lisas, uniformes y sin defectos superficiales.
El espesor de los perfiles será uniforme en toda su longitud.
El recubrimiento de los elementos será liso, homogéneo y sin discontinuidades en la capa de
zinc.
Estará exento de manchas, inclusiones de flujo, cenizas o motas.
No presentará exfoliaciones apreciables a simple vista ni burbujas, rayas, picaduras o puntos
sin galvanizar.
Tipo de acero: S275JR
Protección de galvanizado: >= 400 g/m2
Pureza del zinc: >= 98,5%

En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 12209
- La designació i informació de les prestacions (11 dígits)

MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a portes tallafoc/estanques al fum:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En l'embalatge o/i documentació que acompanya el producte ha de portar en un lloc visible el
marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de
28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació
- Nom o marca identificativa del fabricant.
- Direcció registrada del fabricant
- Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
- El número del certificat de conformitat CE.
- Referència a aquesta norma UNE-EN 1154
- La designació i informació de les prestacions (6 dígits)
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions
exigides.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
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¦
P3A
¦
6 000
¦ 3 triàngle ¦
EN 356 P3A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P4A
¦
9 000
¦ 3 triàngle ¦
EN 356 P4A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P5A
¦
9 000
¦3x3 triàngle ¦
EN 356 P5A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P6B
¦
¦
30 a 50
¦
EN 356 P6B
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P7B
¦
¦
51 a 70
¦
EN 356 P7B
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P8B
¦
¦ més de 70 ¦
EN 356 P8B
¦
+---------------------------------------------------------------+
Classificació dels vidres resistents als atacs de projectils (segons UNE-EN 1063):
+---------------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Condicions assaig
¦
¦
¦------------------------------¦-------------------------------------------¦
¦CLASSE¦ Tipus ¦ Calibre ¦
Tipus ¦ Massa ¦ Dist. ¦ Vel. ¦ Num. ¦ Dist. ¦
¦
¦ arma ¦
¦
¦
(g) ¦
tir
¦impacte ¦impact.¦imapct.¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
(m)
¦ (8m/s) ¦
¦ (mm) ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR1 ¦ rifle ¦ 0,22 LR ¦
L/RN
¦ 2,6±0,1¦10,00±0,5¦ 360±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR2 ¦ arma ¦
9 mm ¦ FJ/RN/SC ¦ 8,0±0,1¦ 5,00±0,5¦ 400±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦
¦ curta ¦
Luger ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR3 ¦ arma ¦0,357 Rem.¦ FJ/CB/SC ¦10,2±0,1¦ 5,00±0,5¦ 430±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦
¦ curta ¦ Magnum ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR4 ¦ arma ¦ 0,44 Rem.¦ FJ/FN/SC ¦15,6±0,1¦ 5,00±0,5¦ 440±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦
¦ curta ¦ Magnum ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR5 ¦ rifle ¦ 5,56x45 ¦FJ/PB/SCP1¦ 4,0±0,1¦10,00±0,5¦ 950±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR6 ¦ rifle ¦ 7,62x51 ¦ FJ/PB/SC ¦ 9,5±0,1¦10,00±0,5¦ 830±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ BR7 ¦ rifle ¦ 7,62x51 ¦ FJ/PB/HC1¦ 9,8±0,1¦10,00±0,5¦ 820±10 ¦
3
¦120±10 ¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1 ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦
1
¦
¦
¦
¦
¦
¦
massís ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦------¦--------¦----------¦----------¦--------¦---------¦--------¦-------¦-------¦
¦ SG1 ¦escopeta¦Cal. 12/70¦ Bala plom¦31,0±0,5¦10,00±0,5¦ 420±20 ¦
3
¦125±10 ¦
¦
¦
¦
¦
massís ¦
¦
¦
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
El gruix nominal ha de ser la suma del gruix nominal dels vidres i plàstics que el composen i
el gruix dels intercaladors.
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats obtinguts per laminació:
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels
components de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris bàsics que
constitueixen els vidres segons les seves normes (UNE-EN 1748-1-1, UNE-EN 1748-2-1, UNE-EN
572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN 572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6). No cal tindre en compte la
tolerància del gruix de l'intercalador si el gruix total d'aquest es < 2 mm. En el cas de que
el gruix total de l'intercalador >= 2 mm, aleshores s'aplicarà una tolerància de ± 2 mm. Per
als panells de plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les
del vidre pla del mateix gruix nominal.
- Tolerància sobre el gruix en vidres laminats conjuntats per decantació:
La tolerància del gruix del vidre laminat no ha de superar la suma de les toleràncies dels
components de cadascuna de les llunes que conformen els productes vitris bàsics que
constitueixen els vidres segons les seves normes, es a dir UNE-EN 572-2, UNE-EN 572-3, UNE-EN
572-4, UNE-EN 572-5, UNE-EN 572-6 i la tolerància dels intercaladors fosos. Per als panells de
plàstic, les toleràncies del gruix han de considerar-se com equivalents a les del vidre pla
del mateix gruix nominal. Les toleràncies admissibles per als intercaladors fosos són les
següents:
+-------------------------------------+
¦ Gruix dels intercalador ¦Toleràncies¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦
< 1 mm
¦ ± 0,4 mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦
=> 1 mm a < 2 mm
¦ ± 0,5 mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦
=> 2 mm a < 3 mm
¦ ± 0,6 mm ¦
¦-------------------------¦-----------¦
¦
=> 3 mm
¦ ± 0,5 mm ¦
+-------------------------------------+
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- Recepción del certificado de calidad del fabricante, donde se garantizan las condiciones
exigidas en el pliego con los ensayos correspondientes a la clasificación de la barandilla
(UNE 85238).
- Ensayos estáticos
- Ensayos dinámicos
- Ensayos de seguridad
En el caso de realizarse el control mediante ensayos, se efectuaran las siguientes
comprobaciones:
- Cada 100 m de barandilla, se realizarán los siguientes controles (UNE-EN ISO 1461):
- Masa de recubrimiento (método magnético)
- Ensayo de adherencia
- Comprobación geométrica
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF y las normas de procedimiento
indicadas en cada ensayo.
INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
No se aceptarán las barandillas sin certificado de calidad, o les clasificadas como NO APTAS,
según UNE 85240.
El aspecto visual del recubrimiento y el resultado de los ensayos de adherencia y masa del
galvanizado serán conformes a las especificaciones del pliego.
Las comprobaciones geométricas resultarán conformes a las especificaciones de la DT con las
tolerancias especificadas. En caso contrario, se rechazarán las piezas defectuosas
incrementando el control sobre el doble de las muestras previstas, sin que aparezcan
incumplimientos para aceptar el lote correspondiente.
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VIDRES PLANS

Vidre format per varies llunes unides per calandratge i fusió en autoclau d'una làmina de
butiral de polivinil intercalada, capaç de proporcionar una protecció contra atacs manuals o
de projectils.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir les cares paral·leles i pulides.
Les llunes que formen el vidre laminar i el vidre laminar de seguretat han de ser d'algun dels
tipus següents:
- vidre de silicat sodocàlcic segons norma UNE-EN 572-1
- vidre borsilicatat segons norma UNE-EN 1748-1-1
- vitroceràmica segons UNE-EN 1748-2-1
- vidre de silicat sodocàlcic termoendurit segons UNE-EN 1863-1
- vidre de silicat sodocàlcic trempat tèrmicament segons UNE-EN 12150-1
- vidre de silicat sodocàlcic endurit químicament segons UNE-EN 12337-1
- vidre borsilicatat de seguretat trempat tèrmicament segons UNE-EN 13024-1
- productes de vidre de silicat alcalinoterri segons UNE-EN 14178-1
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament i tractat "heat soak"
segons UNE-EN 14179-1
- vidre de seguretat de silicat alcalinoterri trempat tèrmicament segons UNE-EN 14321-1
Classificació dels vidres resistents a l'impacte manual (segons UNE-EN 356):
+---------------------------------------------------------------+
¦ Categoria ¦Alçària caiguda¦ Nombre total¦
Designació codi
¦
¦resistència¦
(mm)
¦
de cops ¦categoria resistència¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P1A
¦
1 500
¦ 3 triàngle ¦
EN 356 P1A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦
¦
P2A
¦
3 000
¦ 3 triàngle ¦
EN 356 P2A
¦
¦-----------¦---------------¦-------------¦---------------------¦

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BC151D02.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

BC1 -

BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS

____________________________________________________________________________

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

¦---------------------------------------------------------------¦
¦
> 8 m2
¦
2
¦
+---------------------------------------------------------------+
Només son admissibles defectes lineals inferiors a 30 mm de llargària.
En el cas de vores emmarcades, s'admeten defectes a la zona de les vores que no sobrepassin
els 5 mm de diàmetre. Per als panells =< 5 m2, l'amplària de la zona de les vores és de 15 mm.
Per als panells de dimensions > 5 m2, l'amplària de la zona de les vores s'incrementa a 20
mm. Si apareixen bombolles, aquesta zona no ha d'excedir del 5% de la zona de les vores.
No s'admeten fissures.
No s'admeten plecs o ratllades a la zona visible

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si els vidres es situen en àrees de risc d'impacte d'acord amb CTE, de superfícies envidriades
que no disposin de protecció tindran una classificació de prestacions X(Y)Z determinat per
l'UNE-EN 12600. Els valors X(Y)Z en funció de la diferència de cota entre els dos costats de
la superfície envidriada:
- Desnivell > 12m:
X=qualsevol;
Y= B o C;
Z=1
- Desnivell > 0,55m i < 12m:
X= qualsevol
; Y= B o C;
Z=1 o 2
- Desnivell < 0,55m:
X= 1,2 o 3; Y= B o C; Z= qualsevol
Si el material ha de ser component de les obertures del tancament exterior d'un espai
habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats següents:
- Transmitància tèrmica U (W/m2K)
- Factor solar
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1*, F. *
Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves
modificacions),
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe:
productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
- Productes per a qualsevol ús excepte en usos de resistència al foc, reacció al foc,
prestació al foc exterior, antibala o antiexplosió, riscos de seguretat en ús i usos
relacionats amb la conservació d'energia i/o aïllament:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos relacionats amb la conservació d'energia i/o atenuació acústica,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de prestació al foc exterior de Nivell o Classe:
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Toleràncies de l'amplària i la llargària per a mides fixes:
+--------------------------------------------------------------------+
¦
Toleràncies t de l'amplària B i la llargària H (mm)
¦
¦--------------------------------------------------------------------¦
¦
¦
Gruix nominal > 8 mm
¦
¦
¦-------------------------------------¦
¦ Dimensions ¦ Gruix nominal ¦ Tots els panells ¦Al menys un panell¦
¦nominals B ó H¦
=< 8 mm
¦ de gruix nominal ¦ de gruix nominal ¦
¦
(mm)
¦
¦
< 10 mm
¦
=> 10 mm
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 1 100
¦
+ 2,0
¦
+ 2,5
¦
+ 3,5
¦
¦
¦
- 2,0
¦
- 2,0
¦
- 2,5
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 1 500
¦
+ 3,0
¦
+ 3,5
¦
+ 4,5
¦
¦
¦
- 2,0
¦
- 2,0
¦
- 3,0
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 2 000
¦
+ 3,0
¦
+ 3,5
¦
+ 5,0
¦
¦
¦
- 2,0
¦
- 2,0
¦
- 3,5
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 2 500
¦
+ 4,5
¦
+ 5,0
¦
+ 6,0
¦
¦
¦
- 2,5
¦
- 3,0
¦
- 4,0
¦
¦--------------¦---------------¦------------------¦------------------¦
¦
> 2 500
¦
+ 5,0
¦
+ 5,5
¦
+ 6,5
¦
¦
¦
- 3,0
¦
- 3,5
¦
- 4,5
¦
+--------------------------------------------------------------------+
Donades les fulles nominals de l'amplària B i la llargària H d'una fulla, aquesta s'ha de
poder inscriure en l'interior d'un rectangle format a partir de les dimensions nominals
incrementades per la tolerància límit superior i circumscriure en un rectangle format a partir
de les dimensions nominals reduïdes la tolerància límit inferior. Els costats d'aquests
rectangles han de restar paral·lels entre si i han de tenir el mateix centre.
Valors màxims de desplaçaments (mala alineació d'una de les vores de les fulles de vidre o de
plàstic que formen el vidre laminat):
+-----------------------------------------------------------+
¦ Dimensions nominals B ó H ¦ Desplaçament màxim admissible ¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦
B, H =< 1 000
¦
2,0 mm
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦ 1 000 < B, H =< 2 000
¦
3,0 mm
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦ 2 000 < B, H =< 4 000
¦
4,0 mm
¦
¦---------------------------¦-------------------------------¦
¦
B, H > 4 000
¦
6,0 mm
¦
+-----------------------------------------------------------+
Defectes puntuals admissibles a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
Dimensió ¦
¦ 0,5 < d =< 1,0 ¦
1,0 < d =< 3
¦
¦ defectes d ¦
¦
¦
¦
¦
(mm)
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦----------¦-----------------¦---------------------------------¦
¦
Dimensió ¦
¦
Per a
¦
¦
¦
¦
¦
¦
panell A ¦
¦
qualsevol
¦ A=<1 ¦ 1<A=<2 ¦ 2<A=<8 ¦
A>8 ¦
¦
(mm2)
¦
¦
mida
¦
¦
¦
¦
¦
¦-------------¦----------¦-----------------¦------¦--------¦--------¦--------¦
¦ Nombre de ¦ 2 fulles ¦Sense limitació, ¦ 1
¦
2
¦ 1/m2 ¦ 1,2/m2 ¦
¦ defectes
¦ 3 fulles ¦no obstant, sense¦ 2
¦
3
¦ 1,5/m2 ¦ 1,8/m2 ¦
¦ admissible ¦ 4 fulles ¦acumulació de
¦ 3
¦
4
¦ 2/m2 ¦ 2,4/m2 ¦
¦
¦ =>5 full ¦defectes
¦ 3
¦
5
¦ 2,5/m2 ¦ 3/m2 ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Es dóna una acumulació de defectes si quatre o més defectes es troben a una distància inferior
a 200 mm entre si. Aquesta distància es redueix a 180 mm per als vidres laminats composats per
3 panells; a 150 mm per als vidres laminats composats per 4 panells i a 100 mm per a vidres
laminats composats per 5 o més panells.
El nombre de defectes admissibles de la taula anterior s'ha d'augmentar en 1 unitat per cada
intercalador de gruix superior a 2 mm.
Defectes lineals a la part visible (segons UNE-EN ISO 12543-6):
+---------------------------------------------------------------+
¦ Superfície del panell ¦ Nombre defectes lineals admissibles ¦
¦
¦
de llargària => 30 mm
¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦
=< 5 m2
¦
no admissible
¦
¦---------------------------------------------------------------¦
¦
5 a 8 m2
¦
1
¦
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5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

UNE-EN 14449:2006 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de seguridad.
Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
UNE-EN 356:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la
resistencia al ataque manual.
UNE-EN 1063:2001 Vidrio de construcción. Vidrio de seguridad. Ensayo y clasificación de la
resistencia al ataque por balas.
UNE-EN ISO 12543-5:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de
seguridad. Parte 5: Dimensiones y acabado de bordes. (ISO 12543-5:1998).
UNE-EN ISO 12543-6:1998 Vidrio para la edificación. Vidrio laminado y vidrio laminado de
seguridad. Parte 6: Aspecto. (ISO 12543-6:1998).

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície necessària subministrada a l'obra, amidada segons les especificacions de la
DT.
S'han de considerar les respectives dimensions d'acord amb els criteris següents:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Per a unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2/unitat
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i
contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència entre les llunes i la
làmina de butiral de polivinil, produïdes per la humitat).
S'ha de guardar en estibes de 25 cm de gruix com a màxim i amb un pendent del 6% respecte de
la vertical.
Ha de quedar separat de les altres estibes mitjançant intercaladors i recolzat sobre
travessers de fusta o d'un material protector.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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- Resistència a l'impacte (CTE SU)
- Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (UNE 43-018).
- Característiques geomètriques.
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les
normes de procediment corresponents.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si en els terminis establerts al començar l'obra no es fa l'entrega dels certificats de
qualitat del fabricant, s'ha de realitzar una sèrie completa d'assaigs a càrrec del
Contractista.
Els resultats dels assaigs sobre totes les peces de les mostres han de complir les condicions
especificades. En cas d'incompliment, s'ha de repetir l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble número de mostres del mateix lot, acceptant-se aquest, quan els resultats
obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.

productes que requereixen assaig,
- Productes per a usos lligats a riscos de ''seguretat en ús'' i sotmesos a aquestes
regulacions,
- Productes per a usos sotmesos a regulació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1, A2, B,
C, D, E:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a ús en un conjunt envidrat que pretengui específicament proporcionar
resistència al foc,
- Productes per a envidraments antibala o antiexplosió:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
- Número d'identificació de l'organisme de certificació (només per als productes amb sistema
de certificació 1)
- Nom, marca comercial i adreça registrada del fabricant
- Els 2 últims dígits de lany en que es fixa el marcat
- Número de certificat de conformitat CE o del certificat de control en fàbrica, si procedeix
- Referència a la norma europea UNE-EN 14449
- Descripció del producte: nom genèric, material, mides i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials pertinents mostrada com:
- Valors presentats com designació normalitzada
- Valors declarats i quan procedeixi, nivell o classe per a cada característica essencial:
- Resistència al foc
- Reacció al foc
- Comportament davant del foc exterior
- Resistència a la bala
- Resistència a l'explosió
- Resistència a l'efracció (propietats de trencament i resistència a l'atac)
- Resistència a l'impacte del cos pendular (propietats de trencament segura i
resistència a l'atac)
- Resistència mecànica (canvis bruscs de temperatura)
- Resistència mecànica (resistència al vent, neu, càrrega permanent i/o càrregues
imposades)
- Aïllament al soroll aeri directe
- Propietats tèrmiques
- Propietats de radiació (transmitància lluminosa i reflectància)
- Propietats de radiació (característiques de l'energia solar)
- Característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (NPD)
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisió tèrmica
- Característiques geomètriques
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, marcatge CE o altre legalment reconeguda
a un país de l'UE, es pot prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
OPERACIONS DE CONTROL EN VIDRE TREMPAT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material a la seva recepció.
- Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada tipus diferent que arribi
a l'obra, es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el
compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents,
realitzats per un laboratori acreditat:
- Pes.
- Índex d'atenuació acústica (ISO R-140).
- Característiques lluminoses:
- Factor de transmissió lluminosa
- Factor de reflexió lluminosa
- Factor solar.
- Característiques energètiques:
- Factor de transmissió energètica.
- Factor de reflexió energètica.
- Factor d'absorció energètica.
- Duresa al ratllat (Mohs)
- Coeficient de transmisió tèrmica
TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: En feixos de tubs de llargària >= 3 m.
Emmagatzematge: En llocs protegits dels impactes i dels raigs solars.
Han de situar-se en posició horitzontal. L'alçària d'emmagatzematge no ha de sobrepassar els
1,5 m.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
S'ha de poder corbar en calent, sense reducció notable de la seva secció.
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
Ha de suportar bé els ambients corrossius i els contactes amb greixos i olis.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BG21H710.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

BG2 -

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________
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TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i contra la pluja.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han d'estar dissenyats i construïts de manera que les seves característiques en ús normal
siguin segures i sense perill per a l'usuari i el seu entorn.
L'interior dels tubs ha d'estar exempt de rebaves i altres defectes que pugin fer malbé els
conductors o ferir a instal·ladors o usuaris.
El diàmetre nominal ha de ser el de l'exterior del tub i s'ha d'expressar en milímetres.
El diàmetre interior mínim l'ha de declarar el fabricant.
Les dimensions han de cumplir la norma EN-60423.

Tub flexible no metàl·lic de fins a 250 mm de diàmetre nominal.
Es consideraran els següents tipus de tubs:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BG222710.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

BG2 -

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC PER A
CANALITZACIONS DE SERVEIS:
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del
corresponent certificat de qualitat del fabricant.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes UNE EN 50086-1 i
UNE EN 50086-2-4, juntament a les normes de procediment de cada assaig concret.

OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- En cada subministrament:
- Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i elements d'unió.
- Comprovació de les dades de subministrament exigides (marques, albarà o etiquetes).
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
- Comprovació dimensional (3 mostres).
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (UNE
EN 50086-1):
- Resistència a compressió
- Impacte
- Assaig de corbat
- Resistència a la propagació de la flama
- Resistència al calor
- Grau de protecció
- Resistència a l'atac químic
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país
de l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de
sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut,
segons control de producció establert a la marca de qualitat del producte.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN CANALITZACIONS I ACCESSORIS:
Es realitzaran els assaigs a la recepció dels materials, verificant tot el traçat de la
instal·lació de safates i aleatòriament un tub de cada mida instal·lat a obra ja sigui rígid,
flexible o soterrat.

OPERACIONS DE CONTROL EN CANALITZACIONS I ACCESORIS:
Les tasques de control de qualitat de Canalitzacions i Accessoris, són les següents:
- Sol·licitar del fabricant els certificats dels materials emprats i verificar l'adequació
als requisits del projecte.
- Control de la documentació tècnica subministrada
- Control d'identificació dels materials i lloc d'emplaçament (alçada, distàncies, capacitat)
- Realització i emissió d'informes amb resultats dels assaigs
- Assaigs:
- Propagació de la flama segons norma R.E.B.T / UNE-EN 50085-1 / UNE-EN 50086-1
- Instal·lació i posada a l'obra segons norma R.E.B.T / UNE 20.460
- Verificació de l'aspecte superficial segons norma projecte/ UNE-EN ISO 1461

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Han d'estar marcats amb:
- Nom del fabricant
- Marca d'identificació dels productes
- El marcatge ha de ser llegible
- Han d'incloure les instruccions de muntatge corresponents

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 60423:1996 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los tubos para
instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Millora PCI Aules UAB
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per
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MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BM112120,BM11EG01.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM11 - DETECTORS

BM1 -

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Unitat composada pel conjunt d'accessoris necessaris per al muntatge d'un metre de tub, d'un
metre de canal o d'un metre de safata.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a tubs, canals o safates, i
no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

Part proporcional
metàl·liques.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BGW21000.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BGW2 - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A TUBS, CANALS I SAFATES

BGW - PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________

Es rebutjaran els subministres que no superin les condicions de la inspecció visual o les
comprovacions geomètriques.
Es compliran les condicions dels assaigs d'identificació segons la norma UNE EN 50086-1 i UNE
EN 50086-2-4.
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DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Detector tèrmic, sistema termo-velocimètric, format per una base amb les connexions
elèctriques, un sistema de subjecció i un cos amb l'element detector collat manualment a la
base. El detector ha d'estar fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-5. Al
menys una part dels seus components sensibles al calor, exceptuant els components amb funcions
auxiliars, s'ha de trobar a una distància >= 15 mm de la superfície de muntatge del detector.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.
Els detectors tèrmics s'han de classificar segons alguna de les següents classes:
+------------------------------------------------------------------+
¦ Classe ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦ Temperatura ¦
¦ detector ¦
típica
¦
màxima
¦
resposta ¦
resposta ¦
¦
¦ aplicació ¦ aplicació ¦
estàtica ¦
estàtica ¦
¦
¦
¦
¦
mínima
¦
màxima
¦
¦
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
(ºC)
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
A1
¦
25
¦
50
¦
54
¦
65
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
A2
¦
25
¦
50
¦
54
¦
70
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
B
¦
40
¦
65
¦
69
¦
85
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
C
¦
55
¦
80
¦
84
¦
100
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
D
¦
70
¦
95
¦
99
¦
115
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
E
¦
85
¦
110
¦
114
¦
130
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
F
¦
100
¦
125
¦
129
¦
145
¦
¦----------¦-------------¦-------------¦-------------¦-------------¦
¦
G
¦
115
¦
140
¦
144
¦
160
¦
+------------------------------------------------------------------+
Poden portar informació complementària afegint els sufixes S ó R a les classes anteriors. El
sufix S indica que el detector no respon per sota de la temperatura de resposta estàtica
mínima. El sufix R indica que el detector incorpora una característica termovelocimètrica, que
satisfà els requisits de temps de resposta per a velocitats d'augment de temperatura de l'aire
elevades.
Els detectors de les classes A1, A2, B, C o D han de tindre un indicador integrat visible de
color vermell, amb el que es pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma,
fins que es restableixi l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres
condicions, s'haurà de poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos
amb l'element detector collat manualment a la base. El detector ha d'estar fabricat segons les
especificacions de la norma UNE-EN 54-7.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de
poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi
en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 35V (amb polaritat)

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detector de CO
- Detector autònom de CO
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DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
UNE-EN 54-5:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.
Detectores puntuales.
UNE-EN 54-5/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 5: Detectores de calor.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura
ambient <= 30°C.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

DETECTORS DE CO:
Aparell format per una base amb les connexions elèctriques, un sistema de subjecció i un cos
amb l'element detector collat manualment a la base.
Les connexions han de ser pel circuït de detecció i per a repetir el senyal d'alarma activant
un senyal lluminós.
Han de dur incorporats els senyals lluminosos d'alarma i d'estar en servei.
Concentració de CO d'alarma: <= 100 ppm
Tensió d'alimentació (corrent continu): 25 V
Si són detectors autònoms:
- Les connexions han de ser pel circuït d'alimentació i per a repetir el senyal d'alarma
posant en marxa un extractor.
- Tensió d'alimentació (corrent monofàsic): 230 V a.c.
- Temperatura de treball (T): - 10°C <= T <= + 45°C
- Humitat relativa de treball: <= 95%

DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Han d'estar constituïts almenys per un transmissor i un receptor i que també pot incloure
dispositius reflectors per a la detecció dels fums per l'atenuació i/o els canvis en
l'atenuació d'un feix òptic.
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-12.
Cada detector ha d'estar equipat amb un indicador visible de color vermell, integrat, que
permeti identificar-lo en cas de que hagi donat un senyal d'alarma, i que ha de romandre encès
fins que s'anul·li la condició d'alarma.
Si el detector disposa de connexions a dispositius auxiliars, les avaries que es puguin donar
en aquests circuits no poden interferir el correcte funcionament del detector.

Detectores puntuales.

quan el detector es trobi en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors
desmuntables podrà ser part integrant de la base o del cap del detector. L'indicador visual
haurà de ser visible des d'una distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Els detectors de les classes E, F o G hauran de portar un indicador integrat de color vermell
o bé algun altre dispositiu per a la indicació local de l'estat d'alarma del detector.
Si el detector disposa de terminals per a la connexió de dispositius auxiliars (per exemple,
indicadors remots, relés de control), les avaries per curtcircuit o circuit obert d'aquests
dispositius auxiliars no impediran el correcte funcionament del detector.
Els detectors desmuntables han de portar un sistema de vigilància a distància que detecti la
separació del cap de la base i doni un senyal d'avaria.
Els detectors han de tindre un indicador integrat visible de color vermell, amb el que es
pugui identificar en el cas de que hagués disparat una alarma, fins que es restableixi
l'alarma. Si el detector pot presentar també indicació visual d'altres condicions, s'haurà de
poder distingir-les inequívocament de la indicació d'alarma, excepte quan el detector es trobi
en la posició de manteniment. L'indicador dels detectors desmuntables podrà ser part integrant
de la base o del cap del detector. L'indicador visual haurà de ser visible des d'una
distància de 6 m amb intensitat de la llum ambient de 500 lux.
Tensió d'alimentació (corrent continu):
- Detectors convencionals: 12 35V (sense polaritat)
- Sensors analògics: 18 35V (amb polaritat)

y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
el principio de luz difusa, luz transmitida o por

alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo:
el principio de luz difusa, luz transmitida o por

DETECTORS DE FUMS LINEALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-12
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
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DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a)- Referència la norma EN 54-7
b)- El nom o marca del fabricant o proveïdor
c)- La denominació del model (tipus o número)
d)- Les denominacions dels terminals de connexió
e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c) i e)
sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN DETECTORS DE FUMS:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Els detectors han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials
Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
Així mateix, el símbol del marcatge CE s'ha d'acompanyar de les característiques essencials
del producte i de la següent informació (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge o la
informació comercial que l'acompanya):
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant
- Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
- El número del certificat de conformitat CE
- Referència a la norma europea que correspongui en cada cas (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- Descripció del producte de construcció
- La designació del tipus/model del producte
- Les dades requerides segons la norma que correspongui (EN 54-5, EN 54-7 o EN 54-12)
- En els detectors tèrmics caldrà indicar la classe o classes de resposta segons la
classificació de la norma EN 54-5
S'hauran de subministrar amb la informació tècnica d'instal·lació i manteniment suficient per
a la seva correcta instal·lació i funcionament. Si no es subministra la totalitat d'aquesta
informació per a cada detector, s'haurà de fer referència a les fulles tècniques corresponents
sobre cada detector, o a la documentació tècnica que l'acompanya.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

DETECTORS DE CO:
UNE 23300:1984 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de carbono.
UNE 23300:1984/1M:2005 Equipos de detección y medida de la concentración de monóxido de
carbono.

DETECTORS DE FUMS LINEALS:
UNE-EN 54-12:2003 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 12: Detectores de humo.
Detectores de línea que utilizan un haz óptico de luz.

DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y
Detectores puntuales que funcionan según
ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección
Detectores puntuales que funcionan según
ionización.

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

BM1 -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________

Pàgina: 99

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar
a
l'empresa
instal·ladora/mantenidora,
certificat
final
conforme
la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

DETECTORS TÈRMICS PUNTUALS:
Cada detector ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la següent informació:
a) - Referència la norma EN 54-5
b) - La classe o classes del detector segons EN 54-5. Si el detector permet l'ajust 'in situ'
de la classe, la marca de la classe es podrà substituir el símbol P
c) - El nom o marca del fabricant o proveïdor
d) - La denominació del model (tipus o número)
e) - Les denominacions dels terminals de connexió
f) - Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data
o lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), d) i f)
sobre el cap del detector, i almenys la informació d) i e) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables com ara cargols o valones.

e)- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el detector
f)- La separació màxima i mínima
En els detectors desmuntables, s'haurà de marcar la informació dels punts a), b), c), e) i f)
sobre el cap del detector, i almenys la informació c) i d) sobre la base.
Si es fan servir símbols o abreujatures poc corrents, s'hauran d'explicar en la informació
proporcionada amb el dispositiu.
El marcat haurà de ser visible durant la instal·lació del detector, i haurà de ser accessible
durant el manteniment.
No s'han de marcar elements fàcilment enretirables coma ara cargols o valones.
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CENTRALS DE DETECCIÓ DE CO:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, els polsadors, els interruptors, l'indicador de concentració de CO, etc., agrupats
en dos mòduls.
Mòdul de control, format per:
- Un indicador de concentració de CO en ppm
- Un selector de zona, que ha de controlar l'indicador
- Un interruptor d'alarma acústica
- Un interruptor de 'parada-servei'
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un indicador lluminós de 'servei'
Mòdul de zones, ha d'estar format per:
- Un indicador lluminós d'avaria
- Un indicador lluminós d'extracció, activat en detectar-se el primer nivell de concentració
i en tenir tensió les connexions de comandament a distància
- Un indicador lluminós d'alarma activat en detectar-se el segon nivell de concentració i en
sonar l'alarma acústica
- Un interruptor d'inhibició de l'alarma accionat durant el temps inicial de caldejament dels
detectors
Els circuits de protecció elèctrica han d'estar a l'interior.

CENTRALS D'INCENDIS:
A la cara frontal, que ha de ser practicable, hi ha d'haver instal·lats els indicadors
lluminosos, el polsador, els interruptors i els fusibles, que han d'estar agrupats en dues
parts o mòduls.
Mòdul de zones format per:
- Dos indicadors lluminosos d'alarma i un d'avaria per a cada zona de detecció
- Un polsador de prova d'alarma
- Un polsador de prova d'avaria
- Un polsador per a activar l'alarma
Mòdul de control, format per:
- Un indicador lluminós d'alimentació per xarxa
- Un indicador lluminós d'alimentació per bateria
- Un indicador lluminós d'eliminació d'alarma acústica
- Un interruptor d'eliminació d'alarma acústica
- Dos fusibles de protecció de cadascuna de les fonts d'alimentació

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En una de les cares laterals hi ha d'haver una finestra amb tapa per a l'entrada del conjunt
de cables elèctrics.
A l'interior hi ha d'haver:
- Un transformador
- Un equip de rectificadors
- Una bateria d'acumulació
- Un avisador acústic
- Un circuit imprès
- Un carregador automàtic de bateria
A la cara posterior hi ha d'haver els forats per a la seva subjecció.
La font d'alimentació normal ha de ser per xarxa. Si aquesta falla, automàticament s'ha
d'alimentar per bateria.
Tensió d'alimentació per xarxa: 220 V, corrent monofàsic
Tensió d'alimentació per bateria: 24 V, corrent continu
Autonomia de la bateria en vigilància: >= 12 h
Autonomia de la bateria en alarma: >= 15 min
Tensió de treball: 24 V, corrent continu

Central de detecció de CO o d'incendis inclosa en una caixa metàl·lica esmaltada al foc, de
color vermell, amb indicadors de zona, d'avaria, de connexió de zona, de prova d'alarma i de
doble alimentació.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BM12EG01.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ
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Sirenes electròniques per a instal·lacions fixes de protecció contra incendis.
S'han considerat els tipus següents:
- Dispositius acústics del tipus A segons EN 54-3 (muntatge interior)
- Dispositius acústics del tipus B segons EN 54-3 (muntatge exterior)

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BM132121.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM13 - DISPOSITIUS D'ALARMA

BM1 -
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar
a
l'empresa
instal·ladora/mantenidora,
certificat
final
conforme
la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
Cada dispositiu acústic d'alarma d'incendis ha d'anar marcat de forma clara e indeleble amb la
següent informació:
- La nomenclatura dels terminals
- Les tensions nominals d'alimentació, i tipus de corrent d'alimentació (alterna o contínua)
- La intensitat i consum de potència
- Una marca o codi que permeti al fabricant identificar, com a mínim, la data o lot i lloc de
fabricació, així com el número de la versió del software contingut en el dispositiu.
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la
documentació subministrada amb el dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest
per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible
durant el manteniment
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el
producte acompanyat per:
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El número del certificat CE
- El número d'identificació de l'organisme notificat de certificació del producte
- El nom o marca d'identificació i l'adreça de la seu social del fabricant

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE-EN 54-3:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de alarma
de incendios. Dispositivos acústicos.
UNE-EN 54-3/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 3: Dispositivos de
alarma de incendios. Dispositivos acústicos.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Ha d'estar format per una envoltant de protecció, amb la forma adequada per a propagar el so,
que allotjarà en el seu interior els components necessaris per a la correcta configuració de
l'aparell, el sistema de generació del senyal acústic i òptic, si és el cas, l'espai per a les
connexions elèctriques, i el sistema de fixació.
Han d'estar dissenyats i construïts d'acord amb les especificacions de la norma EN 54-3.
Disposaran de mitjans per a limitar l'accés a les parts desmuntables o al dispositiu complert
i per a fer ajustos del mode de funcionament, per exemple: necessitat de fer servir eines
especials, ús de codis d'accés, cargols ocults, precintes, etc.
El grau de protecció proporcionat per l'envoltant (codi IP) ha de complir:
- Per als dispositius tipus A: Codi IP21C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
- Per als dispositius tipus B: Codi IP33C com a mínim, segons EN 60529 (UNE 20324)
Els dispositius acústics que a més emeten un senyal lluminòs, han d'incorporar l'òptica del
senyal lluminós a la cara frontal i la làmpada corresponent a l'interior.

S'han considerat els complements següents:
- Amb senyal lluminós
- Sense senyal lluminós

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Polsadors manuals d'alarma per a ús en instal·lacions de detecció i alarma d'incendis, per a
muntar superficialment o encastar.
S'han considerat els tipus de polsadors següents:
- Polsadors d'accionament directe (tipus A), per trencament d'un element fràgil

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BM1421D2.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM14 - POLSADORS D'ALARMA

BM1 -
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar
a
l'empresa
instal·ladora/mantenidora,
certificat
final
conforme
la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)
- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

directe

(tipus

A),

per

canvi

de

posició

d'un

element

fràgil
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar
a
l'empresa
instal·ladora/mantenidora,
certificat
final
conforme
la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
projecte:
- Polsadors (marca, model, especificacions)
- Mòduls de control (marca, model, especificacions)
- Centraleta d'incendis (marca, model, nº fabricació, especificacions)
- Mòduls d'alimentació (marca, model, especificacions)
- Sirenes (marca, model, especificacions)

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada polsador ha d'anar marcat de manera clara e indeleble amb la següent informació:
- Referència a la norma EN 54-11
- El nom o marca comercial del fabricant
- Definició del model (tipus A o tipus B)
- La categoria ambiental (interior/exterior, característiques especials de l'entorn)
- Designació dels terminals e connexió
- Altres marques o codis, amb les que el fabricant pugui identificar, com a mínim, la data o
lot i lloc de fabricació, i el número de la versió de software continguda en el polsador,
si és el cas
Si es fan servir símbols o abreviatures poc corrents, s'haurà de donar una explicació a la
documentació subministrada amb el dispositiu.
No es necessari que la informació sigui llegible quan el dispositiu està instal·lat i llest
per al seu ús, però haurà de ser visible durant la instal·lació i haurà de ser accessible
durant el manteniment
No s'hauran de marcar elements fàcilment desmuntables, com ara cargols o volanderes.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE-EN 54-11:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 11: Pulsadores manuales
de alarma.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
Estarà fabricat segons les especificacions de la norma UNE-EN 54-11, que haurà de complir.
L'element fràgil ha d'estar dissenyat de manera que no es produeixin lesions a l'usuari quan
s'accioni.
La superfície de la cara visible ha de ser de color vermell, exceptuant la cara d'accionament,
els símbols i textes de la cara frontal i l'accés de l'eina especial (si n'hi ha) així com els
orificis d'entrada de cables i els cargols.
A la cara posterior de la caixa hi ha d'haver els forats per a la seva fixació.
A l'interior hi ha d'haver el sistema de connexió elèctrica.
Intensitat admisible: <= 80 mA
Grau de protecció de l'envoltant (UNE 20-354): IP-40X

- Polsadors d'accionament
(rearmables)

-

Las dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
El número del certificat de conformitat CE
Referència a les normes EN 54-3
Descripció del producte de construcció
La categoria de l'entorn (A o B)
La designació del tipus/model del producte
Les dades requerides segons l'apartat 4.6.2 de la norma EN 54-3:
- El(s) interval(s) de tensió d'alimentació
- Les gammes de freqüència d'alimentació
- Per a tots els modes de funcionament, el nivell acústic ponderat mínim, en dB
- La freqüència acústica principal
- Codi IP segons la norma EN 60529
- Qualsevol altre informació necessària per a la seva correcta instal·lació, funcionament i
manteniment
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MATERIALS PER A EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

La vàlvula de tancament ha de tancar en el sentit de les agulles del rellotge.
La vàlvula ha de tenir marcat el sentit de gir d'obertura.
La porta de l'armari s'ha d'obrir 180°.
El vidre s'ha de trencar sense risc de provocar ferides als usuaris.
Reistència a la pressió interna:
+----------------------------------------------------+
¦
¦ Pressió màx.¦
Pressió
¦ Pressió mín.¦
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Boca d'incendis formada per:
- Llança-boquilla de 3 funcions: interrupció, raig lliure i polvorització
- Mànega de material resistent a la putrefacció amb una capa llisa de material elastomèric a
l'interior
- Vàlvula d'entrada, on la maniobra completa de tancar i obrir s'ha de realitzar entre 2 1/4
i 3 1/2 voltes de volant
- Manòmetre, amb escala de 0 a 15 bar
- Enllaços ràpids per a la interconnexió dels diferents elements
- Armari metàl·lic amb la cara frontal practicable i amb vidre. A la cara posterior hi ha
d'haver els forats per a la seva subjecció i els suports per a penjar els diferents
elements i una entrada lateral per a la connexió a la xarxa; ha d'estar esmaltat al foc i
pintat de color vermell; en el vidre hi ha d'haver la inscripció 'Trenqueu-lo en cas
d'incendi'; ha de tenir escletxes d'aireig.
Els materials fets servir per a la construcció de les boques d'incendi han de ser resistents a
la corrosió i als esforços mecànics deguts a la seva utilització.
Els discos del debanador han de ser de color vermell normalitzat ISO 3864.
Els enllaços ràpids o racords han de tenir la forma i dimensions especificades a la norma UNE
23400.
La posició de polvorització de la llança-boquilla ha d'estar entre la d'interrupció i la de
raig lliure.
La llança-boquilla ha de portar marcades les posicions en que realitza les diferents funcions.

Boques d'incendi equipades amb mànega i protegides amb armari.
S'han considerat els tipus següents:
- BIE-25 amb mànega semirrígida de 20 m
- BIE-45 amb mànega plana de 15 o 20 m

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BM236ABC,BM23EG01.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM23 - BOQUES D'INCENDI

BM2 -

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Empaquetats en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Pàgina: 106

BOQUES BIE-45:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador o replegable en
ziga-zaga, i orientable en un pla horitzontal.
El debanador ha de girar al voltant d'un eix i ha de permetre l'extracció de la mànega
lliurement.
El tambor interior del debanador ha de tenir un diàmetre mínim de 70 mm amb una ranura
d'amplària mínima 20 mm.
En el debanador s'ha d'allotjar la mànega plegada en tota la seva llargària.
El suport de la mànega ha de poder girar 90° respecte del pla posterior de l'armari amb un eix
vertical de rotació.
El sistema de fixació de la mànega al ràcor ha d'assegurar la retenció de la mànega a la canya
del ràcor mitjançant una pressió regular en tot el seu perímetre.
L'angle format per l'entrada i la sortida de la vàlvula de tancament no ha de ser inferior a
90° ni superior a 135°.
Parell de força màxima per al canvi de les funcions de la llança-boquilla (UNE-EN 671-2): <= 7
Nm
La mànega ha d'estar fabricada d'acord amb les especificacions de la norma UNE 23091-2A.
Diàmetre interior de la mànega: 45 mm
Tipus de mànega: flexible plana per a servei lleuger

BOQUES BIE-25:
El suport d'emmagatzematge de la mànega ha de ser de tipus debanador, orientable en un pla
horitzontal.
El debanador ha d'estar format per dos discs circulars de diàmetre màxim 800 mm i sectors
interiors o tambor de diàmetre mínim 200 mm.
Parell de força màxim per al canvi de les funcions de la llança-boquilla: <= 4 Nm
Frenat dinàmic del debanador: <= 1 volta
La mànega semirrígida ha d'estar fabricada segons les especificacions de la norma UNE-EN 694.
Diàmetre interior de la mànega: 25 mm
Tipus de mànega: semirígida no col·lapsable

¦
¦
servei
¦
prova
¦ trencament ¦
¦
¦
(MPa)
¦
(MPa)
¦
(Mpa)
¦
¦----------------------------------------------------¦
¦ BIE-25 ¦
1,2
¦
1,8
¦
3,0
¦
¦ BIE-45 ¦
1,2
¦
2,4
¦
4,2
¦
+----------------------------------------------------+
Resistència impacte llança-boquilla: Sense deterioraments ni fuites
Resistència a l'impacte i a la càrrega de la boca d'incendi equipada: Sense deformacions
permanents
Estanquitat dels ràcors: Sense fuites a la pressió de prova
Folgança diàmetre exterior volant vàlvula-elements armari: >= 35 mm
Resistència corrosió peces metàl·liques amb recobriment: Ha de complir
Envelliment dels materials sintètics: Sense fissures ni deterioraments
Resistència a la corrosió del conjunt debanador-vàlvula de tancament: Sense deterioraments, Ha
de funcionar correctament
Abastament a 0,2 MPa:
- Amb raig lliure: >= 10 m
- Amb polvorització en cortina: >= 6 m
- Amb polvorització cònica: >= 3 m
Àngles de polvorització:
- Per a polvorització en cortina: 90° ± 5°
- Per a polvorització cònica: >= 45°
Les característiques anteriors s'han de determinar segons les UNE-EN 671-1 i UNE-EN 671-2.
Toleràncies:
- Diàmetre interior de la mànega:
- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694):
- Diàmetre nominal (25 mm) ±1 mm
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A):
- Calibre passa:
44 mm
- Calibre no passa: 46 mm
- Llargària de la mànega:
- Per a mànegues semirrígides de 25 mm de diàmetre nominal (segons UNE-EN 694): Ha de
complir la norma UNE EN ISO 1307
- Per a mànegues planes de 45 mm de diàmetre nominal (segons UNE 23091-2A): +5%, -0%

- Cablejat (secció, tipus d'aïllament)
- Detectors: de fum i tèrmics (marca, tipus, especificacions)
- Electroimants de subjecció de portes (si n'hi ha) (marca, tipus, especificacions)
- Comportes tallafoc, en conductes d'aire (marca, tipus, especificacions)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de la mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble com a mínim dos cops per
tram, amb la següent informació:
- Designació segons la norma UNE 23091-2A (Per a la BIE 45 ha de ser: UNE 23 091-2A - 45)
- El nom i la marca del fabricant
- El trimestre i l'any de fabricació

BOQUES TIPUS BIE-25:
Cada tram de mànega ha d'estar marcat de manera clara i indeleble, amb la següent informació
com a mínim:
- Nom del fabricant i marca comercial
- Nombre i data de la norma UNE-EN 694
- Tipus, classe i diàmetre interior de la mànega
- Pressió de treball màxima en Mpa (bar)
- Trimestre i data de fabricació
- Temperatura d'assaig, si és inferior a -20ºC
- Número d'homologació i organisme certificador o la seva referència, quan procedeixi

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'han de subministrar acompanyades de les instruccions d'ús complertes, fixades a la boca
d'incendis o a les seves immediacions.
El subministrador ha de lliurar un manual d'instal·lació i manteniment de la boca d'incendi
equipada.
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a seguretat contra incendis:
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
La boca d'incendi equipada ha d'estar marcada amb la informació següent:
- Nom del subministrador o marca comercial, o ambdos
- El número de la norma UNE-EN 671-1 per a les BIE equipades amb mànegues semirrígides
- El número de la norma UNE-EN 671-2 per a les BIE equipades amb mànegues planes
- Any de fabricació
- Pressió màxima de servei
- Llargària i diàmetre de la mànega
- Diàmetre equivalent de l'orifici de la llança-boquilla
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992
de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

BOQUES TIPUS BIE-45:
UNE-EN 671-2:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con
mangueras. Parte 2: Bocas de incendio equipadas con mangueras planas.
UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 45 mm.
UNE 23091-2A:1996 Mangueras de impulsión para la lucha contra incendios. Parte 2A: Manguera
flexible plana para servicio ligero, de diámetro 45 mm y 70 mm.

BOQUES TIPUS BIE-25:
UNE-EN 671-1:2001 Instalaciones fijas de lucha contra incendios. Sistemas equipados con
mangueras. Parte 1: Bocas de incendio equipadas con mangueras semirrígidas.
UNE 23400-1:1998 Material de lucha contra incendios. Racores de conexión de 25 mm.
UNE-EN 694:2001 Mangueras de lucha contra incendios. Mangueras semirrígidas para sistemas
fijos.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
UNE 23400-5:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión. Procedimientos de
verificación.
UNE 23410-1:1994 Lanzas-boquilla de agua para la lucha contra incendios. Parte 1: Lanzas
convencionales.

EXTINTORS

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

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Pàgina: 108

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un
tipus registrat davant l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de
control facultat per a l'aplicació del Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que
l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:
- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per
l'acció d'una pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a
utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions de funcionament te una massa menor o
igual a 20 kg.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BM312711.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM31 - EXTINTORS

BM3 -

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de materials i equips que es rebin a l'obra. S'han de realitzar
controls per cada tipus diferent de material o equip.

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar
a
l'empresa
instal·ladora/mantenidora,
certificat
final
conforme
la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovació de les característiques, especificacions i compliment de la normativa de tots
els elements que formen la instal·lació, i verificar que compleixen les especificacions del
projecte:
- BIE: (marca, model, tipus, normativa. Elements: mànegues, ràcords, manòmetres llança,
vàlvula, suport, armari)
- Canonades: (tipus, normativa, elements d'unió. Elements de subjecció, etc.)
- Grup de pressió (si existeix) (marca, model, normativa. Especificacions: pressió, alçada
manomètrica i cabal)
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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BM3A1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la
aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.

EXTINTORS

BM3A - ARMARIS PER A EXTINTORS

BM3 -

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les
especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del
material rebut.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.

OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al
Reglament d'Instal·lacions de protecció contra incendis dels equips i materials emprats.
- Sol·licitar
a
l'empresa
instal·ladora/mantenidora,
certificat
final
conforme
la
instal·lació s'ha executat segons normatives d'aplicació.
- Control de la documentació tècnica subministrada.
- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.
- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de
verificar:
- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa
de timbre de la Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.
- Dades placa de disseny :
- Pressió màxima de servei (disseny)
- nº placa
- Data 1a Prova i successives
- Dades etiqueta de característiques:
- Nom del fabricant importador
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat d'equips
- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar
- Instruccions funcionament
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon
l'extintor
- Temperatura màxima i mínima de servei
- Productes continguts i quantitat dels mateixos
- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor
- Instruccions d'utilització
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La pantalla ha de ser trenada en malla electrostàtica tancada sobre el conjunt de conductors.
Els conductors han de ser de colors diferents per a la seva identificació.
Els conductors han de complir les condicions definides en els seus plecs de condicions
respectius segons la seva composició.
Les característiques físiques i mecàniques del conductor han de complir les normes UNE 21-011
i UNE 21-014.
Ha d'estar protegit contra interferències.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Capacitat: 90 pF/m
Recobriment pantalla: >= 75%
Temperatura de servei: 0 - 60°C
Tensió de servei: 250 V
Tensió de prova: 1000 V

Conductors blindats i apantallats.
Mànega de cable blindat multifilar amb pantalla d'alumini en rotlles de 100 m per a circuits
de detecció i alarma.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BMD62A00,BMD6EG06.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMD6 - CONDUCTORS

BMD -

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Armari metàl·lic per a anar adossat a la paret, amb la cara frontal de vidre.
Ha d'estar pintat de color vermell.
L'accés a l'interior, per a les revisions periòdiques de l'extintor, s'ha de poder fer
fàcilment sense trencar el vidre.
El vidre ha de portar la inscripció 'Trenqueu-lo en cas d'incendi'.
Alçària: >= 600 mm
Amplària: >= 300 mm
Fondària: >= 220 mm

Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.
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PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
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Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació
següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de
fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament.

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a detectors
- Part proporcional d'elements especials per a centrals de detecció
- Part proporcional d'elements especials per a sirenes
- Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants
- Part proporcional d'elements especials per a columnes seques
- Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi
- Part proporcional d'elements especials per a detectors-extintors automàtics
- Part proporcional d'elements especials per a vàlvules de control i d'alarma
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
- Part proporcional d'elements especials per a parallamps.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

BMY11000,BMY13000,BMY14000,BMY31000,BMY23000.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BMY -

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES
ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponent a retalls, així com l'excés previst
per a les conexions.

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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Subministrament: En rotlles de 100 m.
L'aïllament del conductor ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
- Nom del fabricant o marca comercial
- Tipus de cable
- Secció nominal
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs
del sol.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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ELEMENTS COMPOSTOS

____________________________________________________________________________
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OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11).
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva
representativitat, es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del
contractista.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del
fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Els valors de consistència
i resistència a compressió han de correspondre a les
especificacions de projecte.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
- Ciments de ram de paleta MC
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor
Morters per a fàbriques:
- Resistència a compressió: <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada: >= M1
- Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada: >= M5
- Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2): >= M5
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

D070A4D1,D0701641.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS

D07 - MORTERS I PASTES

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS

D-
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No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m3 de volum necessari elaborat a l'obra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Per a l'elaboració i la utilització de la pasta, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i
40°C.
La pastera ha d'estar neta abans de l'elaboració de la pasta.

2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ

Mescla de guix o escaiola i aigua, pastat i llest per a ser utilitzat.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia.
En qualsevol cas, la pasta de guix un cop aplicada i adormida, ha de tenir una duresa Shore C
>= 50.
Quantitat d'aigua per cada 25 kg de guix (A): 17 <= A <= 18 l
Temperatura de l'aigua: >= 5°C

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

D07J1100.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

D07J - PASTES DE GUIX

D07 - MORTERS I PASTES

D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
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ELEMENTOS UNITARIOS DE GASTOS INDIRECTOS

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN
Pàgina: 115

Montaje y desmontaje de los elementos que forman el andamio o el puente colgante, y alquiler
de los mismos durante el tiempo que estén montados.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Montaje y desmontaje de andamio:
- Replanteo de los apoyos horizontales y verticales
- Limpieza y preparación del plano de apoyo y protección de los espacios afectados
- Montaje y colocación de los elementos estructurales del andamio
- Colocación de los dispositivos de sujeción y arriostramiento del andamio
- Colocación de las plataformas de trabajo
- Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización
- Desmontaje y retirada del andamio
Montaje y desmontaje de puente colgante:
- Replanteo de los apoyos horizontales y verticales
- Limpieza y reparación del plano de apoyo, y protección de los espacios afectados
- Montaje y colocación de los elementos estructurales superiores
- Colocación de los dispositivos de sujeción y seguridad del puente
- Colocación de las plataformas de trabajo en el suelo
- Colocación de los elementos de protección, acceso y señalización
- Prueba de carga con el puente colgante a menos de 20 cm del suelo
- Desmontaje y retirada del andamio
Alquiler de andamio o puente colgante
- Revisión periódica para garantizar su estabilidad y las condiciones de seguridad
CONDICIONES GENERALES:
El andamio montado será estable para las cargas de trabajo y de viento, calculadas de acuerdo
con la norma UNE 76502:1990.
Los puntos donde se apoyen los pies resistirán las cargas previstas en la DT del andamio.
Serán horizontales.
El andamio estará montado de acuerdo con la documentación y las especificaciones de la casa
suministradora.
Estarán hechos todos los arriostramientos horizontales, en lugares que puedan resistir los
empujes horizontales previstos en el cálculo sin deformaciones ni daños.
Las plataformas de trabajo tendrán una anchura mínima de 60 cm si no se ha de depositar
material y de 80 cm en otro caso. La anchura mínima de paso en un punto será de 50 cm.
Las plataformas de trabajo estarán protegidas con una barandilla compuesta por un tubo
superior a 1000 mm de altura, un tubo intermedio a 520 mm de altura y un rodapié de 150 mm de
altura a tocar de la plataforma.
En el lado de la plataforma de trabajo que esté en contacto con el
paramento vertical, se
podrá no colar barandilla, si la separación es igual o inferior a 30 cm.
Estarán colocados todos los elementos de protección de caída de materiales previstos en la DT,
a fin de garantizar la seguridad en la zona de influencia del andamio.
Las plataformas de trabajo serán accesibles por un sistema de escaleras fijas, interior o
exterior, que cumplan las condiciones de seguridad fijadas por el RD 486/1997 "Disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo".
Si el andamio ha de estar cubierto con velas, es necesario que la trama de éstas (proporción
de perforaciones) corresponda con los supuestos de cálculo.
El andamio y los desvíos de tránsito, de peatones o de vehículos, estarán debidamente
señalizados y protegidos.
Distancias entre el andamio y líneas eléctricas con cables desnudos:
- Líneas con tensión => 66.000 V => 5 m
- Líneas con tensión < 66.000 V => 3 m
Con la periodicidad que indique la casa suministradora del andamio, y especialmente después de
lluvias, nieve o viento, se revisarán las condiciones de unión de los elementos del andamio.
Si hay nieve en las plataformas de trabajo, se quitará. En caso de heladas, se garantizará que
no haya superficies deslizantes en las plataformas de trabajo.

____________________________________________________________________________
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de
seguridad y de salud en las obras de construcción.
UNE 76502:1990 Andamios de servicios y de trabajo, con elementos prefabricados. Materiales,
medidas, cargas de proyecto y requisitos de seguridad.
UNE 76503:1991 Uniones, espigas ajustables y placas de asiento para andamios de trabajo y
puntales de entibación de tubos de acero. Requisitos. Ensayos.
UNE-EN 39:2001 Tubos de acero libres para andamiajes y acoplamientos. Condiciones técnicas de
suministro.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

ANDAMIO TUBULAR:
m2 de superficie medida según las especificaciones de la DT, en módulos de 5 m2.
PUENTE COLGANTE:
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.

0003F105.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Antes de empezar el montaje de un andamio se comprobará la base de apoyo, la existencia se
servicios, especialmente líneas eléctricas que puedan interferir, etc.
No se harán trabajos de montaje o desmontaje con lluvia, viento o nieve.
Los trabajos de montaje y desmontaje los harán personal especializado.
Se trabajará por tramos horizontales, de manera que no quede más de un tramo de andamio sin
arriostrar.
No se utilizará el andamio hasta que esté completamente montado, con todos los
arriostramientos, fijaciones y protecciones colocados.

Millora PCI Aules UAB

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

000 - IMPLANTACIONES DE OBRA

00 - TRABAJOS PREVIOS Y DE IMPLANTACIÓN

0-
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ELEMENTOS UNITARIOS DE EDIFICACIÓN

Pàgina: 117

Formació d'elements estructurals amb perfils normalitzats d'acer, utilitzats directament o
formant peces compostes.
S'han considerat els elements següents:
- Pilars
- Elements d'ancoratge
- Bigues
- Biguetes
- Llindes
- Traves
- Encavallades
- Corretges
- Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
S'han considerat els tipus de perfils següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer
S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o
planxa, d'acer S275JR, S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons EAE-2011, UNE-EN
10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer
S275J0H o S355J2H, segons EAE-2011, UNE-EN 10219-1
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons
EAE-2011, UNE-EN 10025-2
S'han considerat els acabats superficials següents:
- Pintat amb una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació amb soldadura
- Col·locació amb cargols
- Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó, recolzats o encastats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig i marcat dels eixos
- Col·locació i fixació provisional de la peça
- Aplomat i anivellació definitius
- Execució de les unions, en el seu cas
- Comprovació final de l'aplomat i dels nivells
CONDICIONS GENERALS:
Els materials utilitzats han de tenir la qualitat establerta a la DT. No s'han de fer
modificacions sense autorització de la DF encara que suposin un increment de les
característiques mecàniques.
La peça ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades
per la DF.
La peça ha d'estar correctament aplomada i nivellada.
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves
dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada component de l'estructura ha de dur una marca d'identificació que ha de ser visible
desprès del muntatge. Aquesta marca no ha d'estar feta amb entalladura cisellada.
La marca d'identificació ha d'indicar l'orientació de muntatge del component estructural quan
aquesta no es dedueixi clarament de la seva forma.
Els elements de fixació, i les xapes, plaques petites i accessoris de muntatge han d'anar
embalats i identificats adequadament.
L'element ha d'estar pintat amb una capa de protecció de pintura antioxidant, excepte si està
galvanitzat.
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que

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

E4435115.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E44 - ESTRUCTURES D'ACER

E4 - ESTRUCTURES

E-
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dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
Toleràncies d'execució:
- En obres d'edificació:
Límits establerts als apartats 11.1 i 11.2 del DB-SE A i a
l'article 80 de l'EAE.
- En obres d'enginyeria civil: Límits establerts a l'article 640.12 del PG3 i l'article 80
de l'EAE.
PILARS:
Si la base del pilar ha de quedar embeguda dins de formigó no necessitarà protecció 30 mm per
sota del nivell del formigó.
L'espai entre la placa de recolzament del pilar i els fonaments s'ha de reblir amb beurada de
ciment, beurades especials o formigó fi.
Abans del rebliment, l'espai situat sota la placa de recolzament d'acer, ha d'estar net de
líquids, gel, residus i de qualsevol material contaminant.
La quantitat de beurada utilitzada ha de ser suficient per a que aquest espai quedi
completament reblert.
Segons el gruix a reblir les beurades han de ser dels següents tipus:
- Gruixos nominals inferiors a 25 mm: barreja de ciment pòrtland i aigua
- Gruixos nominals entre 25 i 50 mm: morter fluït de ciment pòrtland de dosificació no
inferior a 1:1
- Gruixos nominals superiors a 50 mm: morter sec de ciment pòrtland de dosificació no
inferior a 1:2 o formigó fi
Les beurades especials han de ser de baixa retracció i s'han d'utilitzar seguint les
instruccions del seu fabricant.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals
d'injecció s'han d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els
requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i
pandeig local de les xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin
com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la
superfície de recolzament de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a
mínim:
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap
del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar
volanderes. Si s'utilitzen han d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el
xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades
de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella
- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Toleràncies d'execució:
- Franquícia màxima entre superfícies adjacents:
- Si s'utilitzen cargols no pretesats: 2 mm
- Si s'utilitzen cargols pretesats: 1 mm
- Diàmetre dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2
de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil:
Límits establerts als apartats 640.5.1.3 i 640.5.1.4 del
PG3 i a l'article 76.2 de l'EAE
- Posició dels forats:
- En obres d'edificació: Límits establerts a l'apartat 11.1 del DB-SE A i a l'article 76.2
de l'EAE
- En obres d'enginyeria civil:
Límits establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 i a
l'article 76.2 de l'EAE
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del
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condicions tècniques particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de
les peces armades i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després
del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar
fins arribar al "collat a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest
procés s'ha de fer progressivament començant pels cargols situats al centre. Si és necessari
s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el
que s'ha indicat per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de
fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de
collats fins al pretesat mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les superfícies que han de transmetre esforços per fricció s'han de netejar d'olis amb
netejadors químics. Després de la preparació i fins l'armat i cargolat s'han de protegir amb
cobertes impermeables.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de
tractar fins que no s'hagi inspeccionat la unió.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces
necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les
soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer de manera que les dimensions finals dels components
estructurals estiguin dintre de les toleràncies establertes.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han
d'eliminar totes les soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un
enduriment de la zona tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del
precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts
a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb
l'article 640.5.2 del PG3 i l'article 77 de l'EAE per a obres d'enginyeria civil.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
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material d'aportació ha de ser equivalent a la del material base.
El plec de prescripcions tècniques particulars definirà el sistema de protecció enfront la
corrossió.
Els mètodes de protecció podran ser:
- Metalització, segons l'UNE-EN ISO 2063.
- Galvanització en calent, segons l'UNE-EN ISO 1461.
- Sistemes de pintura, segons l'UNE-EN ISO 12944.

CONDICIONS GENERALS:
El constructor ha d'elaborar els plànols de taller i un programa de muntatge que han de ser
aprovats per la DF abans d'iniciar els treballs en obra.
Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment
en els plànols de taller.
Els components estructurals s'han de manipular evitant que es produeixin deformacions
permanents i procurant que els desperfectes superficials siguin mínims. Han d'anar protegits
en els punts de subjecció.
Tot subconjunt estructural que durant les operacions de càrrega, transport, emmagatzematge i
muntatge experimenti desperfectes, s'ha de reparar fins que sigui conforme.
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.
Els components de l'estructura s'han d'emmagatzemar apilats sobre el terreny sense estar en
contacte amb el terra i de forma que no es produeixi acumulació d'aigua.
El muntatge de l'estructura s'ha de fer d'acord amb el programa de muntatge i garantint la
seguretat estructural en tot moment.
Durant les operacions de muntatge, l'estructura ha de resistir, en condicions de seguretat,
les càrregues provisionals de muntatge i els efectes de les càrregues de vent.
Les traves i encastaments o subjeccions provisionals s'han de mantenir en la seva posició fins
que l'avanç del muntatge permeti que puguin ser retirats de forma segura.
Les unions per a peces provisionals necessàries per al muntatge s'han de fer de forma que no
debilitin l'estructura ni disminueixin la seva capacitat de servei.
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges utilitzats.
Els dispositius d'ancoratge provisionals s'han d'assegurar per a evitar que s'afluixin de
forma involuntària.
Durant el procés de muntatge, el constructor ha de garantir que ninguna part de l'estructura
estigui deformada o sobrecarregada permanentment per l'apilament de materials estructurals o
per càrregues provisionals de muntatge.
Un cop muntada una part de l'estructura, s'ha d'alinear al més aviat possible i immediatament
després completar el cargolament.
No s'han de fer unions permanents fins que una part suficient de l'estructura no estigui ben
alineada, anivellada, aplomada i unida provisionalment de manera que no es produeixin
desplaçaments durant el muntatge o l'alineació posterior de la resta de l'estructura.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
Els desperfectes que les operacions de magatzematge i manipulació ocasionin en l'acabat
superficial de l'estructura s'han de reparar amb procediments adequats.
Es tindrà especial cura del drenatge de cobertes i façanes, així com s'evitaran zones on es
pugui dipositar l'aigua de forma permanent.
Els elements de fixació i ancoratge dispossaran de protecció adient a la classe d'expossició
ambiental.
Per a la reparació de superfícies galvanitzades s'han d'utilitzar productes de pintura
adequats aplicats sobre àrees que agafin, com a mínim, 10 mm de galvanització intacta.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge han de rebre el
tractament de protecció després de la inspecció i acceptació de la DF i abans del muntatge.
Les estructures amb planxes i peces primes conformades en fred s'executaran considerant els
requisits addicionals de l'UNE-ENV 1090-2.
Les estructures amb acers d'alt límit elàstic s'executaran considerant els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-3.
Les estructures amb gelosia de secció foradada s'executaran tenint en compte els requisits
addicionals de l'UNE-ENV 1090-4.
COL·LOCACIÓ AMB CARGOLS:
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment
sempre que proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits
establerts a l'apartat 10.2.3 del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat
640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que
travessin dues o més peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o
punxonatge de dos forats i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
Els soldadors hauran d'estar en disposició de la qualificació adient conforme a l'apartat
77.4.2 de l'EAE.
Cada soldador identificarà el seu treball amb marques personals no transferibles.
La soldadura es realitzarà segons l'apartat 77.4.1 de la EAE, el constructor realitzarà el
assajos i probes necessàries per establir el mètode de soldadura més adient.
Abans de realitzar la soldadura, es farà una inspecció de les peces a unir segons l'UNE-EN
970.
Les inspeccions de les soldadures les realitzarà un inspector de soldadura de nivell 2 o
persona autoritzada per la DF.
UNIONS CARGOLADES:
Es comprovaran .els parells de serratge aplicats als cargols.
En el cas de cargols pretesats es comprovarà que l'esforç aplicat és superior al mínim
establert.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
La mesura de les longituds es farà amb regla o cinta metàl·lica, d'exactitud no menor de 0,1
mm en cada metre, i no menor que 0,1 per mil en longituds majors.
La mesura de les fletxes de les barres es realitzarà per comparació entre la directriu del
perfil i la línia recta definida entre les seccions extremes materialitzada amb un filferro
tesat.
UNIONS SOLDADES:
La DF determinarà les soldadures que han de ser objecte d'anàlisi.
Els percentatges indicats poden ser variats, segons criteris de la DF, en funció dels
resultats de la inspecció visual realitzada i dels anàlisis anteriors.
UNIONS CARGOLADES:
La DF determinarà les unions que han de ser objecte d'anàlisi.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
El taller de fabricació ha de disposar d'un control dimensional adequat.
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control, es corregirà la
implantació en obra. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un
20% d'unitats. Si encara es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o
rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats amb les oportunes actuacions segons
el resultat.
UNIONS SOLDADES:
La qualificació dels defectes observats en les inspeccions visuals i en les realitzades per
mètodes no destructius, es farà d'acord amb les especificacions fixades al Plec de Condicions
Particulars de l'obra.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
UNIONS SOLDADES:
En l'estructura acabada han de realitzar-se, les comprovacions i proves de servei previstes en
projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa vigent.
Es controlaran tots els cordons de soldadura.
Les soldadures que durant el procés de fabricació resultin inaccessibles, seran inspeccionades
amb anterioritat.
A l'autocontrol de les soldadures es comprovarà com a mínim:
-Inspecció visual de tots els cordons.
-Comprovacions mitjançant assajos no destructius segons la taula 91.2.2.5 de l'EAE.
Es realitzaran els següents assajos no destructius segons la norma EN12062
-Líquids penetrants(LP) segons UNE-EN 1289.
-Partícules magnètiques(PM),segons UNE-EN 1290.
-Ultrasons(US), segons UNE-EN 1714.
-Radiografies(RX), segons UNE-EN 12517.
A tots els punt a on existeixin creuament de cordons de soldadura es realitzarà una
radiografia addicional
Es realitzarà una inspecció mitjançant partícules magnètiques o líquids penetrants d'un 15%
del total de la longitud de les soldadures en angle.
Es realitzarà una inspecció radiogràfica i ultrasònica de les soldadures a topar en planxes i
unions en T quan aquestes siguin a topar.
Els criteris d'acceptació de les soldadures es basaran en l'UNE-EN ISO 5817.
UNIONS CARGOLADES:
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals com bigues, i del 25% per a
elements secundaris com rigiditzadors.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
UNIONS SOLDADES:
No s'acceptaran soldadures que no compleixin amb les especificacions.
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menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de l'inici de l'execució, la DF verificarà que existeix un programa de control
desenvolupat pel constructor, tant per als productes com per a l'execució.
Previ al subministrament, el constructor presentarà a la DF la següent documentació:
- creditació que el procés de muntatge al taller dels elements de l'estructura posseeix
distintiu de qualitat reconegut.
- Acreditació que els productes d'acer posseeixen distintiu de qualitat reconegut.
- En processos de soldadura, certificats d'homologació dels soldadors segons UNE-EN 2871 i
del procés de soldadura segons UNE-EN ISO 15614-1.
La DF comprovarà que els productes d'acer subministrats pel taller a l'obra, s'acompanyen de
la seva fulla de subministrament, en cas que no es pugui realitzar la traçabilitat de la
mateixa, aquesta serà rebutjada.
Prèvi a l'execució es fabricaran per a cada element i cada material a tallar, com a mínim
quatre provetes, per part del control extern de l'entitat de control segons l'article 91.2.2.1
de l'EAE.
Es comprovarà que les dimensions dels elements elaborats al taller son les mateixes que les
dels plànols de taller , considerant-se les toleràncies al plec de condicions.
Amb anterioritat a la fabricació, el constructor proposarà la seqüència d'armat i soldadura,
aquesta haurà de ser aprovada per la DF.
Es marcaran les peces amb pintura segons plànols de taller, per identificar-les durant el
muntatge al taller i a l'obra.
L'autocontrol del procés de muntatge inclourà com a mínim:
-Identificació del elements.
-Situació dels eixos de simetria.
-Situació de les zones de suport contigües.
-Paral·lelisme d'ales i platabandes.
-Perpendicularitat d'ales i ànimes.
-Abonyegament, rectitud i planor d'ales i ànimes.
-Contrafletxes.
La freqüència de comprovació serà del 100% per elements principals i del 25% per a elements
secundaris.
La DF comprovarà amb antelació al muntatge la correspondència entre el projecte i els elements
elaborats al taller, i la documentació del subministrament.
El constructor elaborarà la documentació corresponent al muntatge, aquesta serà aprovada per
la DF, i com a mínim inclourà:
-Memòria de muntatge.
-Plànols de muntatge.
-Programa d'inspecció.
Es comprovarà la conformitat de totes les operacions de muntatge, especialment:
-L'ordre de cada operació.
-Eines utilitzades.
-Qualificació del personal.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas
para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BIGUES, BIGUETES, CORRETGES, ENCAVALLADES, LLINDES, PILARS, TRAVES, ELEMENTS D'ANCORATGE,
ELEMENTS AUXILIARS:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la
DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares
vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del
CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més
petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la
norma DB-SE-F, en especial les que fan referència a la durabilitat dels component: peces,
morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra
condició.
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la
part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la
modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
En les parets de totxana, no hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior. Els punts
singulars (cantonades, brancals, traves, etc.), han d'estar formats amb maó calat de la
mateixa modulació.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi
hagi un espai de 2 cm entre l'última filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver
reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del sostre, un cop
l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la
paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article 4.6.6 i de la
taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:

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

E612T5AK.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E612 - PARETS DE CERÀMICA

E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA

E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del
projecte, els seus annexes i modificacions autoritzades per la DF i les instruccions del
director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del CTE i
demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels
següents punts:
- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests
paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació 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 col·locació 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.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense
pluges si la paret és exterior. Si es sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra
executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i
assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la
dimensió de la peça, fins que el morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni
cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre: 2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
- Parcials: ± 10 mm
- Extrems: ± 20 mm
- Planor:
- Paret vista: ± 5 mm/2 m
- Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
- Paret vista: ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Paret per revestir: ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre: ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions
fixades al seu plec de condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària,
com a màxim, si la DF no fixa cap altra condició.

No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats

____________________________________________________________________________
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AISLAMIENTOS CONTRA EL FUEGO
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Colocación y ejecución de elementos varios para complementar el aislamiento contra el fuego.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Colocación de tela metálica mediante fijaciones mecánicas, para la formación de base de
capa de mortero aislante
- Sellado con espuma
- Aplicación de resinas termoplásticas
- Colocación de lana de roca
- Colocación de mortero ignífugo
- Colocación de almohadillas intumescentes
- Colocación de abrazaderas
- Colocación de pasamuros
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Colocación de tela metálica:
- Extendido de la tela sobre la superficie a cubrir
- Fijación de la tela sobre el elemento
Sellado con espuma:
- Preparación de la junta
- Relleno de la junta con espuma
Aplicación de resinas termoplásticas:
- Limpieza y preparación de la superficie a proteger
- Aplicación de la resina
Colocación de lana de roca:
- Preparación del elemento (recortes, etc.)
- Limpieza y preparación de la superficie a proteger
- Colocación del panel de lana de roca
- Recubrimiento del panel con resina termoplástica
- Sellado de juntas

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

E7DZEB11,E7DZB3HH.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E7DZ - ELEMENTOS AUXILIARES PARA AISLAMIENTOS CONTRA EL FUEGO

E7D -

E7 - IMPERMEABILIZACIONES Y AISLAMIENTOS
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COLOCACIÓN DE TELA METÁLICA:
La tela se fijará cuando el soporte haya alcanzado la resistencia suficiente.
SELLADO CON ESPUMA:
El soporte se mojará previamente a la aplicación de la espuma.
La junta o el agujero se rellenará en un 40%. Al cabo de una hora se puede volver a sellar.
- Temperatura de uso: 1 a 35º C
- Ancho de la junta: de 10 a 40 mm
- Profundidad de inyección de la junta: 7 a 15 cm
- Dimensiones máximas del agujero: 100x50 mm
- Número máximo de cables por agujero: 3 cables
APLICACIÓN DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS:
El soporte estará limpio y libre de grasa.
La resina termoplástica se aplicará con brocha, rodillo o por rociamiento y posteriormente se
distribuirá con espátula. También se puede aplicar con equipo de pintura de depósito a
presión.
COLOCACIÓN DE LANA DE ROCA:
El soporte estará limpio.
El material colocado se protegerá de impactos, presiones u otras acciones que lo puedan
alterar.
COLOCACIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO:
Para su montaje se dispondrá de un encofrado adecuado.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Colocación de mortero ignífugo:
- Limpieza y preparación del soporte
- Extendido del material
Colocación de almohadillas intumescentes:
- Limpieza y preparación del soporte
- Colocación de las almohadillas intumescentes
Colocación de abrazaderas:
- Limpieza y preparación del soporte
- Colocación de la abrazadera
Colocación de pasamuro:
- Fijación de una de las placas sellantes al pasamuro
- olocación del pasamuro
- ijación de la otra placa sellante
COLOCACIÓN DE TELA METÁLICA:
La tela metálica quedará unida al soporte con fijaciones metálicas y cubrirá toda la
superficie prevista.
Una vez colocada no se formará bolsas.
El número y la distancia entre las fijaciones serán los que determine la DF.
APLICACIÓN DE RESINAS TERMOPLÁSTICAS:
La resina será continua y cubrirá toda la superficie para aislar.
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.
COLOCACIÓN DE LANA DE ROCA:
El aislamiento quedará bien adherido al soporte.
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.
Será continuo y cubrirá la totalidad de la superficie a aislar.
Los cables y las bandejas que atraviesan el aislamiento se cubrirán con una capa de resina
termoplástica.
Las grietas y oberturas se deben rellenar con lana mineral y cubrir con resina termoplástica.
La superficie exterior del panel se cubrirá con una capa de resina termoplástica.
- Grosor del recubrimiento de resina termoplástica sobre la placa: 1 mm
- Grosor del recubrimiento de resina termoplástica sobre los cables: 1 a 3 mm
- Longitud de recubrimiento de resina a cada lado del panel: 250 mm
COLOCACIÓN DE MORTERO IGNÍFUGO:
El aislamiento será continuo y cubrirá la totalidad de la superficie a aislar.
Tendrá un aspecto uniforme y sin defectos.
La superficie seca no presentará fisuras, agujeros u otros defectos.
La superficie quedará lisa, con la planeidad y el aplomado previstos.
El paso de cables y conducciones a través del muro aislante debe quedar perfectamente sellado
con el mortero ignífugo.
COLOCACIÓN DE ALMOHADILLAS INTUMESCENTES:
Las almohadillas quedarán bien presionadas entre ellas.
Se colocarán con la dimensión más larga en el sentido de las instalaciones.
SELLADO DE TUBO CON ABRAZADERAS:
La abrazadera se fijará sólidamente al soporte y se ajustará completamente al tubo.
SELLADO CON ESPUMA:
Será continuo y llenará la junta en la profundidad prevista.
COLOCACIÓN DE PASAMUROS
Los pasamuros se encajaran de tal manera que sus extremos sobresalgan la misma distancia a
cada lado de la paret o del suelo.

- Humitat dels maons.
- Col·locació de les peces.
- Obertures.
- Travat entre diferents parets en junts alternats.
- Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

____________________________________________________________________________
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Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós
drenant, aplicats en paraments horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació
d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
- Formació d'arestes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta
- Cura del morter
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.

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

E81125A4.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E811 - ARREBOSSATS

E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS

E8 - REVESTIMENTS

____________________________________________________________________________

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

TELA METÁLICA, LANA DE ROCA, RESINAS TERMOPLASTICAS, SELLADO DE HUECOS, MORTERO IGNIFUGO O
ALMOHADILLAS INTUMESCENTES:
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
SELLADO DE JUNTAS:
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.
SELLADO DE TUBO CON ABRAZADERAS:
Unidad de abrazadera realmente colocada en la obra según las especificaciones de la DT.

Pàgina: 128

ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els
paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades
i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments,
cantonades, racons i voltants d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben
aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força
sobre els paraments i la segona esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els
paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o
s'hagi adormit.

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la
velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si, un cop executat el treball, es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts afectades.
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'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin
l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser
suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
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.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat: <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista: 1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant: 2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres: <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- 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
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat: ± 2 mm
FORMACIÓ D'ARESTA:
Ha de ser recta i contínua.
Ha de quedar horitzontal o ben aplomada.
Toleràncies d'execució:
- Horitzontalitat o aplomat: ± 2 mm/m, ± 5 mm/total

Si está previsto el posterior paso de cables, se utilizarán cuñas que dejarán preparado el
espacio por donde pasará el cable.
COLOCACIÓN DE ALMOHADILLAS INTUMESCENTES:
Cuando se utilicen para sellar huecos de forjados, se utilizará un sistema de soporte
temporal, como mallas, para mantener las almohadillas en su posición.
SELLADO DE TUBO CON ABRAZADERAS:
No hay condiciones específicas del proceso de ejecución.
COLOCACIÓN DE PASAMUROS
Se podrá instalr tanto en posición horizontal (pared) como vertical(suelo).
La instalación del pasamuros puede ser previa a la instalación de los cables.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
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Enguixats aplicats en paraments interiors.
S'han considerat els tipus següents:
- Enguixat a bona vista, acabat lliscat o no
- Enguixat reglejat, acabat lliscat o no
- Formació d'aresta o de racó
- Execució de reglada de sòcol
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enguixat a bona vista:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Enguixat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
Formació d'aresta o de racó:

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

E8121112.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E812 - ENGUIXATS

E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS

E8 - REVESTIMENTS

____________________________________________________________________________

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Quan l'enguixat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix guix i ben aplomades o ben
horitzontals, segons els casos, als paraments, a les cantonades, als racons, al voltant dels
forats i als sòcols.
En el cas de la reglada de sòcol, s'han de realitzar tocs en el sòcol amb el mateix guix.
En el cas de la formació d'aresta, de racó o de la reglada de sòcol, la pasta de guix que
s'utilitzi ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han d'utilitzar additius que puguin variar el procés d'adormiment.

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta s'hagi acabat o, en els paraments interiors, hi
hagi tres plantes amb sostre al damunt, com a mínim.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de l'aresta o del racó
- Acabat de la superfície
Execució de la reglada de sòcol:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució dels tocs
- Aplicació del guix
- Acabat de la superfície
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
S'han de respectar els junts estructurals.
A l'enguixat, un cop sec (amb humitat inferior a l'1% o al cap de quatre setmanes d'haver-ho
fet), no hi ha d'haver pols, fissures, forats o d'altres defectes.
La superfície de l'enguixat ha de quedar plana i, en els paraments verticals o corbats,
aplomada.
L'aresta ha de ser recta, en angle, ben aplomada, i ha d'estar al mateix pla que els
paraments.
El racó en angle recte, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta o corba segons els
paraments.
El racó en mitja canya ha de ser una superfície cilíndrica que uneixi de forma harmònica els
dos paraments.
Gruix de l'enguixat: 1,2 cm
Duresa mitjana (amb duròmetre Shore C):
- Enguixat a bona vista: >= 50
- Enguixat reglejat o reglada: >= 55
Especificacions per a l'enguixat reglejat i la reglada de sòcol:
- Distància entre les mestres o tocs: <= 120 cm
Toleràncies d'execució:
- Gruix de l'enguixat: ± 2 mm
- Toleràncies en funció del tipus de parament on s'aplica:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦
¦
¦
Tipus enguixat
¦
¦Parament
¦
¦-----------------------------------------¦
¦
¦
¦
A bona vista
¦
reglejat
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Vertical
¦Planor
¦
± 1mm / 0,2m
¦
¦
¦
¦
¦
± 10mm / 2m
¦
± 5mm / 2m
¦
¦
¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦
¦Aplomat /planta¦
± 10mm
¦
5mm
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Corbat
¦Curvatura
¦± 5mm /plantilla 1m ¦± 3mm /plantilla 1m ¦
¦
¦prevista
¦
¦
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Horitzontal ¦Planor
¦
± 1mm / 0,2m
¦
¦
¦
¦
¦
± 10mm / 2m
¦
± 5mm / 2m
¦
¦
¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦
¦Nivell previst ¦
± 10mm
¦
± 5mm
¦
¦-------------¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦Inclinat
¦Planor
¦
± 1mm / 0,2m
¦
¦
¦
¦
¦
± 10mm / 2m
¦
± 5mm / 2m
¦
¦
¦---------------¦--------------------¦--------------------¦
¦
¦Inclinació
¦
± 10mm
¦
± 5mm
¦
¦
¦prevista
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
En el cas de formació d'aresta o de racó, les toleràncies d'execució han de ser les mateixes
exigides als paraments que els formen.

- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de
fer els retorns, com ara brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal
amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara
bastiments que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

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

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

E8455211.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'enguixat
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres, en el cas que sigui reglejat
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Formació d'arestes i reglades de sòcol
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

ENGUIXAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 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.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments
que s'hagin embrutat.
FORMACIÓ D'ARESTA, DE RACÓ O REGLADA DE SÒCOL:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
En la reglada de sòcol, amb deducció de la llargària corresponent a les obertures de les quals
formin part, d'acord amb els criteris següents:
- Llargàries <= 1 m: No es dedueixen
- Llargàries > 1 m: Es dedueix el 100%
Aquesta unitat no s'ha d'amidar quan formi part d'un parament reglejat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de
suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti
l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
REGISTRES:
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
S'ha de seguir la seqüència de muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel
ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de
formigó, sostres amb revoltons de diferents materials, estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les
fixacions superior i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i
la posició dels talls necessaris per a introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras,
corresponent als elements addicionals (llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i
a l'aigua, la humitat relativa sigui inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat
un DIT, o cal fer assaigs in situ per verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons
trencats, formigons esquerdats, etc.)
REGISTRES:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.
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Revestimientos verticales de paramentos interiores o exteriores, realizados con tableros de
madera colocados clavados, fijados o adheridos.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de los tableros (corte, perforaciones, etc.)
- Limpieza y preparación de la superficie de apoyo
- Replanteo del despiece en el paramento
- Colocación del adhesivo, en su caso
- Colocación de las piezas
- Sellado de las juntas, caso de que sea necesario
CONDICIONES GENERALES:
El conjunto del revestimiento será estable e indeformable. Formará una superficie plana y
continua que quedará al nivel y en la posición prevista.
Los tableros han de quedar bien adheridos o fijados a las latas de apoyo.
En el revestimiento acabado no habrá piezas rotas, deformadas ni con defectos superficiales
apreciables (rayas, bultos, etc)
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.
Las juntas coincidirán siempre con elementos portantes.
En espacios interiores, el revestimiento ha de quedar separado del forjado y del suelo o

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Plec de condicions
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____________________________________________________________________________

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

obertura i tancament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar al mateix pla que el cel ras, sense deformacions dels angles, al
nivell i al pla previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
El bastiment ha d'estar travat als perfils auxiliars del cel ras, com a mínim amb una fixació
per cada costat.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 5 mm
- Nivell previst: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Preparación de los tableros (cortes, huecos, etc.)
- Limpieza y preparación de la superficie de soporte.
- Replanteo de las latas y de los puntos de fijación.
- Fijación de las latas sobre el soporte.
- Replanteo del despiece en el paramento.
- Sellado de las juntas, caso que sea necesario.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
- Inspección visual de la unidad acabada y control de las condiciones geométricas de acabado.
- En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.
CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Las operaciones de control se realizarán según las indicaciones de la DF.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Cuando se observen irregularidades de replanteo, se deberán corregir antes de completar la

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
Con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de acuerdo con los criterios
siguientes:
- Huecos <= 2 m2: No se deducen
- Huecos > 2 m2 y <= 4 m2: Se deducen el 50%
- Huecos > 4 m2: Se deducen el 100%
Estos criterios incluyen la colocación de los elementos que configuran el hueco, como por
ejemplo los marcos, excepto en el caso de huecos de más de 4,00 m2 en que ésta colocación se
cuenta aparte.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

CONDICIONES GENERALES:
La manipulación de los tableros (cortes, huecos para instalaciones, etc.) se realizará antes
de su fijación al soporte.
Los paramentos de aplicación estarán saneados, limpios y húmedos. Si es necesario, se deben
repicar previamente.
Las latas de fijación cumplirán las condiciones de planeidad y nivel exigidas al revestimiento
terminado.
Las piezas irán apoyadas como mínimo en dos latas.
Si en el paramento de soporte, se prevé que haya humedad, se colocará una lámina
impermeabilizante entre la lata y el paramento.
Entre las latas y en la disposición de los tableros del revestimiento, se preverán pasos para
la circulación del aire por el interior del espacio hueco.
En espacios interiores, antes de iniciar la ejecución es necesario que estén terminados la
cubierta y el cerramiento del edificio , incluida la carpintería de los huecos de obra que
queden en el ámbito de actuación.
COLOCACION CON ADHESIVO:
El adhesivo se aplicará siguiendo las instrucciones del fabricante.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

ejecución de la unidad.
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errores de
ejecución.
La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo
del Contratista.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

zócalo, un mínimo de 5 mm.
En espacios exteriores, la disposición del revestimiento ha de ser tal que entre su cara
interna y el cerramiento haya una ventilación constante que evite la formación de humedades
permanentes.
Junta vertical: >= 1 mm
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo parcial: ± 2 mm
- Replanteo total: ± 2 mm
- Planeidad: ± 3 mm/2 m
- Aplomado: ± 5 mm/3 m
- Ajuste entre placas: ± 1 mm
COLOCACION CON FIJACIONES MECANICAS:
Penetración de las fijaciones: >= 2 cm
Distancia entre fijaciones: <= 30 cm
Distancia entre la fijación y los bordes: >= espesor del tablero
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CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a 30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors: Velocitat del vent > 50 km/h, Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta
24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les
instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant
i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar
lleugerament diluïda, segons les instruccions del fabricant.
No s'ha d'aplicar una capa si la capa anterior no està completament seca.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans,
durant i després de l'aplicació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos
mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tipus de superficies següents:
- Superfícies de fusta
- Superfícies metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb
aplicació de les capes d'emprimació, de protecció o de fons, necessàries i del tipus
adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la superfície a pintar.
- Acceptació del procediment d'aplicació de la pintura per part de la DF.
- Comprovació de l'assecatge d'una capa abans de procedir a una segona aplicació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
Determinació del gruix de pel·lícula del recobriment sobre un element metàl·lic (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Aquest criteris inclouen la neteja dels elements que configuren l'obertura com és ara,
bastiments que s'hagin embrutat.
PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: 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.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que
s'hagin embrutat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE FUSTA:
La fusta no ha d'haver estat atacada per fongs o insectes, ni ha de tenir d'altres defectes.
El contingut d'humitat de la fusta, mesurat en diferents punts i a una fondària mínima de 5
mm, ha de ser inferior a un 15% per a coníferes o fustes toves i a un 12% per a frondoses o
fustes dures.
S'han d'eliminar els nusos mal adherits i substituir-los per falques de fusta de les mateixes
característiques. Els nusos sans que tenen exsudació de resina s'han de tapar amb goma laca.
Abans de l'aplicació de la 1° capa s'han de corregir i eliminar els possibles defectes amb
massilla, segons les instruccions del fabricant; passar paper de vidre en la direcció de les
vetes i eliminar la pols.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
En superfícies d'acer, s'han d'eliminar les possibles incrustacions de ciment o de calç i s'ha
de desgreixar la superfície. Tot seguit s'han d'aplicar les dues capes d'emprimació
antioxidant. La segona s'ha de tenyir lleugerament amb pintura.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha
de tenir una humitat inferior al 6% en pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix: 3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment: 1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.
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CONDICIONES GENERALES:
Se pararán los trabajos si se dan las condiciones siguientes:
- Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C
- Humedad relativa del aire > 60%
- En exteriores: Velocidad del viento > 50 km/h, Lluvia
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h
antes y se reharán las partes afectadas.
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas y grasas.
Se corregirán y eliminarán los posibles defectos del soporte con masilla, según las
instrucciones del fabricante.
No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados.
El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del
fabricante y la autorización de la DF.
Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa estará ligeramente
diluida, según las instrucciones del fabricante.
Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes,
durante y después de la aplicación.
No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado.
SUPERFICIES DE MADERA:
La madera no habrá sido atacada por hongos o insectos, ni presentará otros defectos.
El contenido de humedad de la madera, medido en diferentes puntos y a una profundidad mínima
de 5 mm, será inferior a un 15% para coníferas o maderas blandas y a un 12% para frondosas o
maderas duras.
Se eliminarán los nudos mal adheridos sustituyéndolos por cuñas de madera sana de las mismas
características. Los nudos sanos que presenten exudación de resina se taparán con goma laca.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Preparación y aplicación de un recubrimiento de pintura sobre superficies de materiales
diversos mediante diferentes capas aplicadas en obra.
Se han considerado los siguientes tipos de superficies:
- Superficies de madera
- Superficies metálicas (acero, acero galvanizado, cobre)
Se han considerado los siguientes elementos:
- Estructuras
- Paramentos
- Elementos de cerramiento practicables (puertas, ventanas, balconeras)
- Elementos de protección (barandillas o rejas)
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la superficie a pintar, frotado del óxido y, en su caso, limpieza previa,
con aplicación de las capas de imprimación, de protección o de fondo, necesarias y del tipo
adecuado según la composición de la pintura de acabado
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado, de las capas de pintura de acabado
CONDICIONES GENERALES:
El revestimiento no presentará fisuras, bolsas, descolgamientos ni otros defectos.
Tendrá un color, un brillo y una textura uniformes.
PINTADO AL ESMALTE:
Espesor de la película seca del revestimiento: >= 125 micras

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

E89B5BJ0.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E89B - PINTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

E89 - PINTATS

E8 - REVESTIMENTS

____________________________________________________________________________
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Formació de paviment metàl·lic.
S'han considerat els tipus següents:
- Amb peces d'entramat d'acer galvanitzat amb platines
- Amb planxes d'acer galvanitzat
S'han considerat les col·locacions següents:
- Amb fixacions mecàniques
- Amb soldadura
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig

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

E9S2MN3B.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9S - PAVIMENTS METÀL·LICS

E9 - PAVIMENTS

____________________________________________________________________________
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CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual de la superficie a pintar.
- Aceptación del procedimiento de aplicación de la pintura por parte de la DF.
- Comprobación del secado de una capa antes de proceder a una segunda aplicación.
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Inspección visual de la unidad acabada.
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.
Determinación del espesor de película del recubrimiento sobre un elemento metálico (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errores de
ejecución.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

PARA EL RESTO DE LOS ELEMENTOS:
No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

PINTADO DE ELEMENTOS DE PROTECCION O ELEMENTOS DE CALEFACCION:
m2 de superficie de una cara, definida por el perímetro del elemento a pintar.
PINTADO DE TUBOS O PINTADO O BARNIZADO DE PASAMANOS:
m de longitud medida según las especificaciones de la DT.
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S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense
pluja.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que
s'exigeixin al paviment acabat.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El procés de col·locació no ha d'afectar a la qualitat dels materials.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Els cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap ha de
ser la correcta.
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
La secció de l'element no ha de quedar disminuida pels sistemes de muntatges 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 procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer protegides dels efectes directes del vent, de la pluja i de la
neu.
A l'obra i a disposició del personal encarregat de soldar hi ha d'haver un pla de soldatge,
que ha d'incloure, com a mínim, els detalls, mida i tipus de les unions, especificacions dels
tipus d'electròdes i preescalfament, seqüència de soldadura, limitacions a la soldadura
discontinua i comprovacions intermèdies, girs o voltes de les peces
necessàries per la
soldadura, detall de les fixacions provisionals, disposicions en front l'esquinçament laminar,
referència al pla d'inspecció i assaigs, i tots els requeriments per al identificació de les

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Comprovació, preparació i neteja de la superfície d'assentament
- Col·locació prèvia, repartiment i anivellat de les peces
- Fixació definitiva i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El paviment col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net i sense defectes.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni celles o rebaves a les unions.
Les peces que formen el paviment no han de tenir cops, bonys, ratlles al galvanitzat, o
d'altres defectes visibles.
Han de quedar al nivell definit per la DT o, en el seu defecte, al que especifiqui la DF.
Les peces han d'estar recolzades i fixades al suport formant una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Planor: ± 4 mm/2 m
- Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
- Ressalts entre peces: < 2 mm
COL·LOCACIÓ AMB SOLDADURA:
Els cantells de les peces no han de tenir òxid adherit, rebaves, estries o irregularitats que
dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
Si el perfil està galvanitzat, la col·locació de l'element no ha de produir desperfectes en el
recobriment del zenc.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
No es permet reblir amb soldadura els forats que han estat practicats a l'estructura per a
disposar cargols provisionals de muntatge.
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment
de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del
material base.
La soldadura no ha de tenir cap defecte que constitueixi seqüència en una llargària superior a
150 mm, ja sigui osca, fissura, inclusió d'escòria o porus.
Toleràncies d'execució:
- Dimensions dels cordons de soldadura:
- De 15 mm, com a màxim: ± 0,5 mm
- De 16 a 50 mm: ± 1,0 mm
- De 51 a 150 mm: ± 2,0 mm
- De més de 150 mm: ± 3,0 mm

Previamente a la aplicación de la 1ª capa se corregirán y eliminarán los posibles defectos con
masilla, según las instrucciones del fabricante; se pasará papel de lija en la dirección de
las vetas y se eliminará el polvo.
SUPERFICIES METALICAS (ACERO, ACERO GALVANIZADO, COBRE):
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas, grasas y óxido.
En superficies de acero, se eliminarán las posibles incrustaciones de cemento o cal y se
desengrasará la superficie. Inmediatamente después se aplicarán las dos capas de imprimación
antioxidante. La segunda se teñirá ligeramente con la pintura.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
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Zócalo de madera colocado con tacos de expansión y tornillos.
Se han considerado los siguientes tipos de madera:
- Roble barnizado
- Castaño barnizado
- Pino para pintar
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
En la madera de roble o castaño:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación del zócalo con tacos de expansión y tornillos
En la madera de pino:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Preparación de las piezas del zócalo
- Colocación del zócalo con tacos de expansión y tornillos

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Plec de condicions

E9U7U010.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

E9U7 - Familia 9U7

E9 - PAVIMENTS
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TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
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Porta metàl·lica o de fusta o trapa metàl·lica practicable, col·locada amb tots els mecanismes
per a un funcionament correcte d'obertura i tancament, amb els tapajunts col·locats.
S'han considerat els tipus següents:
- Porta de perfils metàl·lics amb bastiment, col·locades sobre obra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig

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

EABG3A62.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAB -

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

____________________________________________________________________________

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

m de longitud medida según las especificaciones del proyecto, con deducción de la longitud
correspondiente a los huecos, de acuerdo con los siguientes criterios:
- Huecos de ancho <= 1 m: Se deduce el 50%
- Huecos de ancho > 1 m: Se deduce el 100%
MADERA DE PINO:
No se incluye en este criterio el pintado del zócalo.

____________________________________________________________________________

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

No hi ha normativa de compliment obligatori.

CONDICIONES GENERALES:
El zócalo se colocará cuando el pavimento y el revestimiento estén acabados y el local esté
acristalado.
El soporte ha de cumplir las condiciones de planeidad que se exigen al zócalo acabado. Estará
limpio.
El soporte tendrá un grado de humedad <= 2,5%.
MADERA DE PINO:
Los empalmes entre piezas, la cara y el canto superior del zócalo se lijarán y prepararán para
recibir la pintura de acabado superficial.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la
superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti
l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONES GENERALES:
El zócalo colocado no presentará piezas agrietadas, astilladas, con golpes ni otros defectos
superficiales.
No habrán resaltes entre las piezas ni pelos ni rebabas en las uniones.
La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes.
Las piezas estarán apoyadas en el pavimento y fijadas mecánicamente al soporte, formando una
superficie plana y lisa.
Se respetarán las juntas estructurales.
Las piezas estarán colocadas a tope.
Los encuentros de piezas en esquina se realizarán a inglete.
En los zócalos de madera de pino, la cabeza del tornillo quedará oculta, el agujero y las
juntas entre piezas estarán masilladas.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 5 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
- Cejas: <= 1 mm
- Horizontalidad: ± 2 mm/2 m
- Distancia entre rodapié y revestimiento del paramento: <= 2 mm

soldadures.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats
segons l'UNE-EN 287-1.
La coordinació de les tasques de soldadura s'ha de fer per soldadors qualificats i amb
experiència amb el tipus d'operació que supervisen.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són
adequades al procés de soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar
negativament la qualitat de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir
seques i lliures de condensacions.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició
mitjançant dispositius adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar
siguin accessibles i visibles per al soldador. No s'han d'introduir soldadures addicionals.
Els dispositius provisionals utilitzats per al muntatge de l'estructura, s'han de retirar
sense fer malbé les peces.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per
mitjà d'una picola i d'un raspall.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a
menys de 150 mm de la zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament
l'escòria.
2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
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Finestres, balconeres o portes d'alumini, anoditzat o lacat, amb tots els seus mecanismes per
a un funcionament correcte d'obertura i tancament, col·locades sobre un bastiment de base, i
amb els tapajunts col·locats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Finestres o balconeres:
- Replanteig

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

EAF8E9AC,EAF8CPAC.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAF -

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

____________________________________________________________________________

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra els
impactes durant tot el procés constructiu i d'altres que mantinguin l'escairat fins que quedi
ben travat a l'obra.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla
previstos.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
La porta, un cop incorporada a l'obra, ha de complir els requisits de resistència mecànica,
seguretat d'ús i higiene i salut establerts a la norma UNE 85103.
El bastiment ha d'estar travat a la paret per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm
- Nivell previst: ± 5 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Aplomat: ± 2 mm/m

CONDICIONS GENERALS:
Ha d'obrir i tancar correctament.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Distància entre els ancoratges galvanitzats: <= 60 cm
Distància d'ancoratges galvanitzats als extrems: <= 30 cm
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació geomètrica de l'element de tancament
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconada
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual i comprovació de funcionament de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Per a la col·locació del bastiment s'han de preveure els gruixos dels acabats del parament o
del suport al qual estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció del bastiment contra
l'impacte durant tot el procés constructiu, i d'altres que mantinguin l'escairat fins que
quedi ben travat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Col·locació, aplomat i anivellat de la finestra o balconera
- Subjecció definitiva a la paret o bastiment de base i segellat
- Eliminació de rigiditzadors i tapat de forats si és el cas
- Col·locació dels mecanismes
- Col·locació dels tapajunts
- Neteja de tots els elements
Portes:
- Replanteig
- Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
- Muntatge de les fulles mòbils
- Eliminació dels rigiditzadors
- Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
- Neteja de tots els elements
CONDICIONS GENERALS:
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.
Els ribets i els junts de materials tous han de ser nets i han de quedar lliures.
D'acord amb l'envidrament que porti ha de complir els valors d'aillament tèrmic i acústic
previstos.
Franquícia entre la fulla i el bastiment: <= 0,2 cm
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
FINESTRES O BALCONERES:
El bastiment ha d'estar subjectat al bastiment de base amb visos autorroscants o de rosca
mètrica, d'acer inoxidable o cadmiat, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels
extrems.
Una vegada col·locada la finestra o balconera ha de mantenir els valors de permeabilitat a
l'aire, estanquitat a l'aigua i resistència al vent indicats a la DT.
PORTES:
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.
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

-

Col·locació, aplomat i anivellat del bastiment, i segellat dels junts
Muntatge de les fulles mòbils
Eliminació dels rigiditzadors
Col·locació dels mecanismes i els tapajunts
Neteja de tots els elements

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS

PORTES TALLAFOCS

EASA72VA,EASAIT01,EASAIT02,EASAIT10,EASAIT30.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS

EAS -

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

____________________________________________________________________________

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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S'ha de col·locar amb l'ajuda d'elements que garanteixin la protecció dels folres durant tot
el procés constructiu.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Folrat de bastiment de base amb la peça de galze i les de tapajunts.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació del bastiment de base
- Replanteig de les peces que conformen el folre
- Ajust i col·locació definitiva
- Col·locació de massilla als forats dels claus
- Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
Cada cara dels muntants i dels travessers del bastiment de base ha d'estar coberta amb una
sola peça del folre.
El folre dels muntants ha de quedar ben aplomat.
El folre dels travessers ha de quedar horitzontal.
Els tapajunts han de cubrir completament el marc i, com a mínim, cavalcar 1 cm sobre el
revestiment de la paret.
El folre ha d'estar encolat i clavat a tot el perímetre del bastiment de base.
Toleràncies:
- Aplomat: ± 2 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm
- Pla de trobada en els angles: ± 0,5 mm

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

EAPH - FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE AMB FUSTA DE PI O DM PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES
BATENTS

EAP -

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

____________________________________________________________________________

d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

Millora PCI Aules UAB

EATA - Familia ATA

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

____________________________________________________________________________
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar
l'execució de la unitat.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec
del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No hi ha condicions especificades per a l'execució de la partida.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

En la porta de fusta, un cop retirats els elements de protecció i de travada, els forats han
de quedar tapats amb massilles, tacs, etc.
En les portes de fulles batents, l'ajustatge de les cares de contacte entre el bastiment i les
fulles i entre les dues fulles, en el seu cas, s'ha de regular amb la posició de les
frontisses de les fulles.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Col·locació de porta tallafoc de fusta o metàl·lica, d'accionament manual o automàtic per
termofusible.
S'han considerat els tipus següents:
- Portes de fulles batents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Comprovació prèvia de que les dimensions del forat i de la porta són compatibles
- Replanteig en el forat de la situació dels elements d'ancoratge
- Fixació del bastiment, de les guies, col·locació del full i dels mecanismes d'apertura.
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomada, a escaire i al nivell previst.
Ha d'obrir i tancar correctament.
Toleràncies d'execució:
- Anivellament: ± 1 mm
- Aplomat: <= 3 mm (enfora)
PORTES DE FULLES BATENTS:
El gir s'ha de fer en el sentit d'evacuació i de manera que l'obertura de la porta no
disminueixi l'amplària real de la via d'evacuació.
Alçària de col·locació dels mecanismes d'obertura: 1 m ( ± 50 mm )

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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PUERTA METÁLICA O DE MADERA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y
características.
PUERTA ACÚSTICA:
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento básico DB-HR
Protección frente al ruido, del Código Técnico de la Edificación y se modifica el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

Unidad medida según las especificaciones de la DT.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

VIDRES PLANS

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

EC151D06.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EC15 - VIDRES LAMINARS DE SEGURETAT

EC1 -

EC - ENVIDRAMENTS

____________________________________________________________________________

No hi ha normativa de compliment obligatori.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONES GENERALES:
Para la colocación del marco se preverán los espesores de los acabados del paramento o del
soporte al que esté sujeto.
Se colocará con la ayuda de elementos que garanticen la protección del marco de los impactos
durante todo el proceso constructivo y otros que mantengan el escuadrado hasta que quede bien
trabado a la obra.
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Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Dispositius de retenció electromagnètica per a portes batents, col·locats amb fixacions
mecàniques
S'han considerat els tipus d'elements següents:
- Retenidors amb o sense polsador d'alliberament manual
- Retenidors per a col·locació mural o col·locació sobre el paviment
La execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la posició
- Col·locació del retenidor i de la placa ferromagnètica en la seva posició definitiva
- Execució de totes les connexions
- Comprovació de la partida d'obra
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les connexions elèctriques han d'estar fetes a dintre de les caixes de connexió.
La prova de funcionament ha d'estar feta.

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

EAWS1B30.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EAWS - AUTOMATISMES PER A PORTES TALLAFOCS

EAW - AUTOMATISMES PER A TANCAMENTS PRACTICABLES

EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES

Millora PCI Aules UAB

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Puertas metálica o de madera o trampilla metálica practicable, colocada con todos los
mecanismos para un funcionamiento correcto de apertura y cierre, con los tapajuntas colocados.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Puerta acústica rellena de material aislante y fonoabsorbente, colocada sobre obra.
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Replanteo
- Colocación, aplomado y nivelado del marco, y sellado de las juntas
- Montaje de las hojas móviles
- Eliminación de los rigidizadores
- Colocación de los mecanismos y los tapajuntas
- Limpieza de todos los elementos
CONDICIONES GENERALES:
Abrirá y cerrará correctamente.
No gravitará ningún tipo de carga sobre el marco.
Distancia entre anclajes galvanizados: <= 60 cm
Distancia de los anclajes galvanizados a los extremos: <= 30 cm
Holgura entre la hoja y el marco: <= 0,2 cm
PUERTA METÁLICA O DE MADERA:
El marco estará bien aplomado, sin deformaciones de sus ángulos, al nivel y en el plano
previstos.
Los burletes y las juntas de materiales blandos estarán limpios y libres.
Cumplirá los valores de aislamiento térmico y acústico previstos, en función del
acristalamiento.
La puerta, una vez incorporada en la obra, cumplirá los requisitos de resistencia mecánica,
seguridad de uso y higiene y salud establecidos en la norma UNE 85103.
El marco estará trabado a la pared mediante anclajes galvanizados.
Holgura entre la hoja y el pavimento: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm
- Nivel previsto: ± 5 mm
- Horizontalidad: ± 1 mm
- Aplomado: ± 2 mm/m

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Plec de condicions

EATAIJ13.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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Toleràncies d'execució:
- Franquícia lateral i amplària del galze:
- Vidre de protecció al foc i vidre laminar:
+----------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦ vidre ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦ (mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7 ¦
¦
¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 2,5
¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦--------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦ 6 - 7 ¦
¦
¦ ± 1,5
¦
¦ 8 - 13 ¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦18 - 20 ¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 3,0
¦
¦26 - 28 ¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦43 - 45 ¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦
¦
¦ ± 7,0
¦
+----------------------------------------------+
VIDRE TREMPAT:
El vidre ha de portar totes les manufactures necessàries per a la seva posada a l'obra i no
s'admet cap manufactura posterior.
Les peces metàl·liques de fixació han de portar una làmina de neoprè entre el vidre i el
metall.
COL·LOCACIÓ AMB RIBET:
Ha de recolzar sobre falques de materials elastòmers o de fusta tractada, col·locades als
extrems de la fusteria i a una distància d'1/10 de la seva llargària.
La llargària de les falques s'ha de determinar d'acord amb el tipus de material i la
superfície del vidre.
El gruix de les falques ha d'estar en relació amb la franquícia lateral i perimetral.
S'ha de fer un segellat continu que garanteixi l'estanquitat a l'aigua i al pas de l'aire.
Amplària de les falques:
- Vidre laminar o de protecció al foc:
+-------------------------------+
¦ Gruix ¦Amplària ¦Tolerància ¦
¦ vidre ¦falques ¦
¦
¦ (mm)
¦ (mm)
¦ (mm)
¦
¦--------¦---------¦------------¦
¦ 6 - 7 ¦ 10
¦ ± 1,0
¦
¦ 8 - 11 ¦ 14
¦ ± 1,0
¦
¦12 - 13 ¦ 16
¦ ± 1,5
¦
¦18 - 20 ¦ 23
¦ ± 2,0
¦
¦26 - 28 ¦ 31
¦ ± 3,0
¦
¦43 - 45 ¦ 48
¦ ± 5,5
¦
¦59 - 61 ¦ 64
¦ ± 7,0
¦
+-------------------------------+
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
L'espai entre el vidre i el galze s'ha de reblir amb màstic compatible i ha de quedar enrasat
en tot el seu perímetre.
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.

Envidrat amb vidre, allotjat en galzes sobre fusta, acer, alumini o PVC o entregat directament
sobre buit d'obra, o millora acústica de balconera substituint els vidres antics per vidre
laminat.
S'han considerat els tipus següents:
- Vidre laminar de seguretat
S'han considerat les formes de col·locació següents:
- Col·locació amb llistó de vidre
- Col·locació amb perfils conformats de neoprè
- Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb llistó de vidre:
- Neteja dels perfils de suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre
- Col·locació de les falques de recolzament
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el galze
- Col·locació del llistó perimetral
- Allisat del màstic i neteja final
Col·locació amb perfils conformats de neoprè:
- Neteja dels perfils de suport
- Col·locació del perfil conformat en el perímetre de la fulla de vidre
- Col·locació de la fulla de vidre en el bastiment
Col·locació amb màstic sobre buit d'obra irregular:
- Confecció de plantilles
- Retall a mida del vidre
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació d'una primera capa de màstic en el perímetre del buit
- Col·locació de la fulla de vidre en el buit d'obra
- Fixació del vidre al buit d'obra
- Aplicació d'un cordó de màstic omplint l'espai entre el vidre i el buit
- Allisat del màstic i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions,
dilatacions o deformacions del suport.
Ha de quedar ben fixat en el seu emplaçament.
No ha d'estar en contacte amb d'altres vidres, ni amb formigó o metalls.
Tots els materials utilitzats han de ser compatibles entre ells.
El conjunt ha de ser totalment estanc.
Quan el vidre és reflector, la superfície reflectora ha d'anar col·locada a l'exterior.
Si són exteriors, s'han de col·locar sobre tancaments amb orificis de drenatge.
Els vidres laminars de seguretat o antibala han d'estar col·locats de manera que la cara
exposada a les agressions coincideixi amb la indicada com a tal pel fabricant.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
- Vidre laminar o simple:
+-------------------------------------------------+
¦ Gruix ¦Semiperímetre ¦Alçària del ¦Franquícia ¦
¦ vidre ¦
vidre
¦
galze
¦perimetral ¦
¦ (mm) ¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 10
± 1,0 ¦ 2
± 0,5 ¦
¦
¦ 0,8 - 3
¦ 12
± 1,0 ¦ 3
± 0,5 ¦
¦ <= 10 ¦
3 - 5
¦ 16
± 1,5 ¦ 4
± 0,5 ¦
¦
¦
5 - 7
¦ 20
± 2,0 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦
> 7
¦ 25
± 2,5 ¦ 6
± 1,0 ¦
¦--------¦--------------¦------------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 16
± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦ 0,8 - 3
¦ 16
± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦ > 10 ¦
3 - 5
¦ 18
± 1,5 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦
5 - 7
¦ 20
± 2,0 ¦ 5
± 0,5 ¦
¦
¦
> 7
¦ 25
± 2,5 ¦ 6
± 1,0 ¦
+-------------------------------------------------+
Franquícia lateral i amplària del galze:
+-------------------------------------------------------------------+
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦
Amplària galze
¦
¦
vidre
¦ lateral
¦Gruix vidre + (2 x Franquícia lateral) ¦
¦
(m)
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦--------------¦-----------¦----------------------------------------¦
¦
<= 4
¦
3
¦
Gruix vidre + 6
¦
¦
> 4
¦
5
¦
Gruix vidre + 10
¦
+-------------------------------------------------------------------+
En el cas de la col·locació amb perfils conformats de neoprè, la franquícia pot reduir-se fins
a 2 mm.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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ENVIDRAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
S'han de considerar les respectives dimensions segons els criteris següents, cal prendre el
múltiple immediat superior en cas que la dimensió no ho sigui:
VIDRE AÏLLANT, DE PROTECCIÓ AL FOC, LAMINAR DE SEGURETAT O ANTIBALA:
- Llargària i amplària: Múltiples de 3 cm
- Unitats amb superfície < 0,25 m2: 0,25 m2 per unitat

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

S'han de suspendre els treballs de col·locació quan la velocitat del vent superi els 50 km/h i
la temperatura sigui inferior a 0°C.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Millora PCI Aules UAB
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COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
Han de quedar fixades al suport per mitjà de brides o abraçadores protegides contra la
corrosió i sòlidament subjectes.
Distància entre les fixacions:
- Trams horitzontals: <= 60 cm
- Trams verticals: <= 80 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 25 cm
Distància entre registres: <= 1500 cm
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Penetració del tub dins les caixes: 1 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Distància de la grapa al vèrtex de l'angle en els canvis de direcció: ± 5 mm
- Penetració del tub dins les caixes: ± 2 mm

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Neteja dels perfils de suport.
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al
procediment adoptat
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual de la unitat acabada. Proves finals d'estanquitat
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes
d'execució.

TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES

escalfant-les
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases obertes que després s'han de reblir.
Les unions s'han de fer mitjançant connexió a pressió.
Les unions que no puguin anar directament connectades s'han de fer amb maniguets aïllants.
L'estanqueïtat dels junts s'ha d'aconseguir amb cinta aïllant i resistent a la humitat.
Cada tub ha de protegir un sol cable o un conjunt de cables unipolars que constitueixin un
mateix sistema.
El tub ha de quedar envoltat de sorra o terra garbellada. Aquestes han de complir les
especificacions fixades al seu plec de condicions.

CONDICIONS GENERALS:
Els canvis de direcció s'han de fer mitjançant corbes d'acoblament,
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'instal·lació:
- Posició: ± 20 mm
- Alineació: ± 2%, <= 20 mm/total

Tub rígid no metàl·lic de fins a 160 mm de diàmetre nominal, connectat roscat o endollat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat com a canalització soterrada
- Muntat superficialment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- Estesa, fixació i curvat
- Preparació dels extrems dels tubs i execució de les unions entre trams i amb els accessoris
- Comprovació de la unitat d'obra
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

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

EG21H71J.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG21 - TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

EG2 -

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-1:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos rígidos.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.
La instal·lació inclou els accessoris i les fixacions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o una coberta d'avís, de protecció mecànica
(maons, plaques de formigó, etc.).
El radi curvatura ha d'estar dintre dels límits marcats pel fabricant.
Fondària de les rases: >= 40 cm
Distància a línies telefòniques, tubs de sanejament, aigua i gasos: >= 20 cm
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm

COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
COL·LOCACIÓ A L'ANGLESA O AMB MÀSTIC:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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TUBS, CANALS, SAFATES I COLUMNES PER A MECANISMES
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CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment.
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, pericons, etc.), ni
entre aquests i les caixes de mecanismes.
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius: <= 3
Distància entre el tub i la capa de protecció: >= 10 cm

MUNTAT A SOTA D'UN 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.

SOBRE SOSTREMORT:
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras.

ENCASTAT:
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix.
Recobriment de guix: >= 1 cm

CONDICIONS GENERALS:
El tub 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 què s'ha
d'efectuar el tractament superficial.
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm

Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
- Tubs de PVC corrugats
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior
- Tubs de material lliure d'halògens
- Tubs de polipropilè
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Tubs col·locats encastats
- Tubs col·locats sota paviment
- Tubs col·locats sobre sostremort
- Tubs col·locats al fons de la rasa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat del tub
- L'estesa, fixació o col·locació del tub
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.

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

EG222715.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EG22 - TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

EG2 -

EG - INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li
correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a
distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris
adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-4: requisitos
particulares para sistemas de tubos enterrados.

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: Requisitos
generales.
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos curvables.
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-1: Requisitos
particulares para sistemas de tubos flexibles.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives
en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CANALITZACIÓ SOTERRADA:
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de sorra garbejada
i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.)
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció mecànica (maons,
plaques de formigó, etc.).

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà aprovat per la
DF
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o expressament aprovats
per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris que intervenen en la
canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del tub a col·locar.
S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen a les
especificades a la DT del projecte.
Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques.
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de les restes
d'embalatges, retalls de tubs, etc.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Fondària de les rases: >= 40 cm
Penetració del tub dins dels pericons: 10 cm
Toleràncies d'execució:
- Penetració del tub dins dels pericons: ± 10 mm

- Informe amb els resultats dels controls efectuats.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS

Centrals de detecció d'incendis, gas i de CO muntades i col·locades a la paret.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit
Pàgina: 156
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

EM12EG01.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM12 - CENTRALS DE DETECCIÓ

EM1 -

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

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.
Ha de quedar connectat a la xarxa que li correspon, d'una central de detecció, a 24 V.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm

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.
Ha d'anar connectat a la xarxa general d'alimentació elèctrica, a 230 V.

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La base del detector s'ha de fixar sòlidament a la superficie.
El cos ha de quedar sòlidament acoblat a la base.

Detectors per a instal·lacions de protecció d'incendis i de detecció de gasos, muntats.
S'han considerat els elements següents:
- Detectors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Sensors iònics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors òptics de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors tèrmics termovelocimètrics per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Sensors duals (tèrmic i fums) per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis convencionals
- Detectors lineals de fums per a instal·lacions contra incendis analògiques
- Detector de CO
- Detector autònom de CO
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació del detector (o de la base si és el cas) a la superfície
- Connexió a la xarxa elèctrica (No inclosa la xarxa a la partida d'obra)
- Connexió al circuït de detecció (excepte detectors autònoms) (No inclos el circuit a la
partida d'obra)
- Acoblament del cos a la base, si és el cas
- Prova de servei

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

EM112120,EM11EG01.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM11 - DETECTORS

EM1 -

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________

(embalatges, retalls de cables, etc.).

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la
DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sirenes electròniques muntades a l'interior o a l'exterior, i sirenes electromecàniques
muntades a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit
a la partida d'obra)

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat
per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al
projecte.
Les connexions s'han de fer amb els estris adequats.
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

____________________________________________________________________________
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

EM132121.

INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
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CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:
- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Ha de quedar connectada a la xarxa d'alimentació.
Quan es col·loca muntada a l'exterior, ha de quedar protegida de l'acció de la pluja.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 2 mm

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM13 - SIRENES

EM1 -

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

amb

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

Millora PCI Aules UAB

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats. La porta ha d'obrir i tancar
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'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 3 mm

a la partida d'obra)

Millora PCI Aules UAB

INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de detecció d'incendi a l'obra.
- Control del procés de muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació i
distància respecte senyals fortes (BT), conductors i tubs de protecció.
- Verificació de la situació i el número de detectors i polsadors, segons especificacions de
projecte, i les distàncies i accessibilitat:

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament en posició vertical mitjançant tacs i visos.
S'ha de connectar al circuit de senyalització corresponent.
Ha de quedar amb els costats aplomats i anivellats.
Alçària des del paviment: 1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat: ± 1 mm

Polsadors d'alarma protegits amb vidre o amb tapa, muntats superficialment o encastats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació al parament
- Connexió a la xarxa elèctrica i al circuït de detecció (No s'inclou la xarxa ni el circuit
a la partida d'obra)

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

EM1421D2.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM14 - POLSADORS D'ALARMA

EM1 -

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________

INSTAL.LACIONS D'EXTINCIÓ D'INCENDIS AMB AIGUA

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre,
Instalaciones de Protección contra Incendios.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
por

el

que

se

aprueba

el

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

de
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Reglamento

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La vàlvula i les unions han de ser estanques a la pressió de treball.
La vàlvula s'ha de connectar directament a la xarxa d'alimentació.
L'armari ha de quedar anivellat, aplomat i sòlidament fixat a la paret.
Els enllaços per a la connexió dels elements han d'estar sòlidament fixats a aquests elements.
El vidre de la tapa ha de quedar fixat sòlidament.
Alçària del centre de l'armari al paviment: 1500 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició: ± 30 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm

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.
- Col·locació de la tapa de l'armari amb la inscripció 'Trenqueu-lo en cas d'incendi'.

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

EM236ABC,EM23EG01.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM23 - BOQUES D'INCENDI

EM2 -

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Verificació dels tests de vigilància propis de la central i comprovar el funcionament de
l'alarma en central per desconnexió de línies d'unió o element de detecció.
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

- Proves de funcionament: S'han d'activar detectors i polsadors i s'ha de verificar (amb
alimentació normal i amb alimentació d'emergència):
- Senyalització en central de detecció (òptica i acústica)
- Activació de sirenes a la zona/sector
- Maniobres de tancament dels sectors/portes de sectorització (si existeixen), comportes en
conductes de clima (si existeixen) aturada d'equips de climatització (si està previst).
Actuació de ventiladors de sobre pressió en escales d'evacuació (si està previst).

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar tots els detectors i polsadors.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.
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EXTINTORS

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Amb armari muntat superficialment
- Amb suport a la paret
- Sobre rodes
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

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

EM31271K.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EM3 -
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les BIE. Les proves de funcionament s'han de fer, a les 2 BIES,
situades més desfavorablement des del punt de vista hidràulic.
En qualsevol altre cas, la DF ha de determinar la intensitat de la presa de mostres.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Prova de funcionament. S'han de posar en funcionament les 2 BIES més desfavorables
hidràulicament i s'ha d'assegurar una pressió a punta de llança mínima de 2 bar i un cabal
d'1,6 l/s per BIE 25 i 3,3 l/s per BIE 45, durant una hora. S'ha de verificar que la xarxa
de canonades i el proveïment d'aigua permeten aquestes condicions de funcionament.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació de boques d'incendi
- Verificació de les distàncies en la ubicació de les BIE i Accessibilitat:
- Separació màxima entre BIE (50 m)
- Distància de qualsevol punt del local protegit respecte BIE < 25 m
- Alçada màxima 1,5 m, amb relació al terra
- Distància màxima col·locació BIE respecte portes i sortides: 5 m.
- Verificació d'elements BIE:
- Boquilla llança (obertura i regulació d'aigua):
- Vàlvula (obertura/tancament)
- Manòmetre (lectura, contractar-lo)
- Subjecció i senyalització
- Desenrotllar mànega: BIE 25 Longitud 20 m; BIE 45 Longitud 15 m
- Prova d'estanquitat de la instal·lació amb una pressió de prova igual a la pressió de
servei + 3,5 kg/cm2 amb un mínim de 10 kg/cm2 durant un mínim de 2 hores.
- Senyalització de les BIES
- Comprovació grups de pressió:
- Alimentació exclusiva per a la instal·lació contra incendis
- Capacitat per alimentar la instal·lació durant una hora
- Disposar de subministrament complementari per alimentar al grup
- Verificar les condicions de funcionament
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INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui
possible, en cas contrari s'ha de substituir el material afectat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de
procurar mostrejar les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones
amb transformadors, motors, calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals
d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte,
verificar:
- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.
- Accessibilitat i situació propera a una sortida
- Situació a les zones amb més risc d'incendis
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.
- Senyalització dels extintors

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

COL·LOCAT SOBRE RODES:
L'extintor ha d'anar col·locat sobre el seu suport mòbil de forma estable i segura, de tal
manera que permeti el seu transport sense perill de despendre's.

COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.

COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
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'instal·lació:
- Posició: ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm

Col·locat dins d'armari i muntat superficialment:
- Fixació de l'armari al parament.
- Co.locació de l'extintor dins de l'armari.
Col·locat amb suport a la paret:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
Col·locat sobre rodes:
- Subministrament de l'extintor muntat sobre carro amb rodes

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el
Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ

SENYALITZACIÓ D'INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
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Plaques de senyalització de vies d'evacuació d'interior d'edificis, col·locades en la seva

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

EMSB5BA2.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EMS -

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión. REBT 2002.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés
previst per a les connexions.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i les de mecanismes.
No hi ha d'haver empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i les de
mecanismes.
Els empalmaments i les derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió
(ITC-MIE-BT-019).
Penetració del conductor dins les caixes: >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Penetració del conductor dins les caixes: ± 10 mm

Conductors blindats i apantallats col·locats en tub.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Introducció del cable dins el tub de protecció.
- Connexió al circuit de detecció corresponent.

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

EMD62A03,EMD6EG04.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

EMD6 - CONDUCTORS

EMD -

EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

____________________________________________________________________________
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Solc o canal petita oberta en una paret per a introduir una instal·lació i tapada
posteriorment amb morter o guix.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig i marcat de les regates
- Obertura de les regates
- Col·locació dels tubs o elements a introduir a les regates
- Tapat posterior amb morter o guix
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig
previ, aprovades per la DF.
Ha de ser recta.
Ha de quedar completament tapada i enrasada amb el parament de la paret.
Els elements estructurals associats a l'element (llindes, ancoratges, armadures, etc.), no han
de quedar afectats en la seva continuïtat ni en la seva capacitat mecànica per l'execució de
la regata.
Queda expressament prohibit l'execució de regates en les zones amb armadura.
No ha de sobresortir en cap punt el tub o d'altres elements col·locats dins de la regata.
La situació, fondària i dimensió de les regates, ha de complir l'especificat en la taula 4.8
del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig: ± 10 mm

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

EY01 - REGATES

EY0 - AJUDES DEL RAM DE PALETA

EY - AJUDES DEL RAM DE PALETA

____________________________________________________________________________

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.
UNE 23034:1988 Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

CONDICIONS GENERALS:
El parament on s'ha de col·locar ha d'estar totalment acabat.
No s'han de produir danys a la pintura ni bonys a la planxa durant la col·locació.
En el cas de plaques de senyalització metàl·liques,no s'ha de foradar la placa per fixar-la.
S'han d'utilitzar els forats existents.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El caràcter numèric ha d'estar en un pla vertical i correctament orientat.
Toleràncies d'execució:
- Nivell: ± 5 mm
- Aplomat: ± 1 mm/15 cm

CONDICIONS GENERALS:
L'element de senyalització ha d'estar fixat al suport a la posició indicada a la DT, amb les
modificacions introduïdes al replanteig previ, aprovades per la DF.
Quan es col·loqui amb fixacions mecàniques, ha de tenir col·locats 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.

posició definitiva amb fixacions mecàniques o adherides al parament vertical.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Neteja superficial del parament
- Fixació de l'element
- Neteja

Millora PCI Aules UAB

+ 0 mm,

- 5 mm

____________________________________________________________________________
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

m de llargaria realment executat d'acord amb la DT.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

No es pot fer cap regata fins que s'hagi assolit l'adherència necessària entre el morter i les
peces.
Al fer la regata no s'ha de travessar la paret en cap punt, ni aprofundir més dels límits
fixats.
No s'ha de tapar cap regata fins que s'hagi comprovat el funcionament correcte de la
instal·lació introduïda.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

- Fondària:
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PARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Formación de pavimento de baldosa de gres prensado o extruido colocado con mortero adhesivo.
Se han considerado las siguientes colocaciones:
- A pique de maceta
- Al tendido
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Colocación a pique de maceta:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero adhesivo
- Relleno de las juntas
Colocación al tendido:
- Preparación y comprobación de la superficie de asentamiento
- Colocación de la base de mortero
- Humectación de las piezas a colocar
- Colocación de las piezas del pavimento
- Asentamiento de las piezas colocadas
- Relleno de las juntas con lechada de cemento
CONDICIONES GENERALES:
El pavimento no presentará piezas rotas, agrietadas, desportilladas ni otros defectos superficiales.
No existirán resaltes entre las piezas.
La superficie acabada tendrá una textura y color uniformes.
Las piezas estarán bien adheridas al soporte y formarán una superficie plana.
Se respetarán las juntas propias del soporte.
El despiece cumplirá las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.
El ancho de las juntas será constante en toda la superficie a pavimentar.
Tolerancias de ejecución:
- Nivel: ± 10 mm
- Planeidad: ± 4 mm/2 m
- Cejas: <= 1 mm
- Rectitud de las juntas (medida sobre los ejes de las juntas): ± 2 mm/2 m
COLOCADO A PIQUE DE MACETA:
Las piezas estarán colocadas dejando juntas entre ellas de 4 a 10 mm, y de 3 mm en el perímetro.
Las juntas se rellenarán con mortero.
Tolerancias de ejecución:
- Espesor de las juntas: ± 2 mm
COLOCADO AL TENDIDO:
Las piezas estarán colocadas dejando juntas entre ellas de 1 a 3 mm, y de 3 mm en el perímetro.
Las juntas se rejuntarán con lechada de cemento blanco y, eventualmente, colorantes.
Tolerancias de ejecución:
- Espesor de las juntas: ± 0,5 mm

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

K0000PEC,K0000000,K0000020,K0000030,K0000040.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K000 - PAVIMENTOS DE BALDOSA DE GRES EXTRUIDO ESMALTADO

K00 - PAVIMENTOS DE PIEZAS CERÁMICAS

K0 - PAVIMENTOS

K-
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K216IJ05,K216IJ06.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K216 - DESMONTAJES Y DERRIBOS DE CERRAMIENTOS Y DIVISORIAS

K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES

K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

____________________________________________________________________________
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CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Limpieza y preparación de la superficie de asentamiento
- Replanteo del despiece
- Colocación de las piezas a pique de maceta con mortero adhesivo
- Relleno de las juntas
- Limpieza del pavimento
- Inspección visual de la unidad acabada
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán segú n las instrucciones de la DF.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Cuando se observen irregularidades de replanteo, se corregirá n antes de completar el pavimento.
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errores de ejecución.
La suspensión de los trabajos y la corrección de las no conformidades observadas irán a cargo del contratista.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Las tareas de control a realizar son las siguientes:
- Inspección visual de la unidad acabada y control de las condiciones geométricas d e acabado.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se harán según la s indicaciones de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errore s de ejecución.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

m2 de superficie medida segú n las especificaciones de la DT, con deducción de la superficie correspondiente a huecos, de
acuerdo con los siguientes criterios:
- Huecos <= 1 m2: No se deducen
- Huecos > 1 m2: Se deduce el 100%

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

La colocación se realizará a temperatura ambiente >= 5°C.
La superficie del soporte estará limpia y seca.
Se mezclarán las piezas de diferentes cajas para evitar posibles diferencias de tonalidad.
El mortero adhesivo se preparará y aplicará con llana dentada según las instrucciones del fabricante.
Se colocarán a pique de maceta sobre una superficie continua de asiento y recibidas con mortero adhesivo. Se esperará 24 h
y después se llenarán las juntas.
El pavimento no se pisará durante las 24 h siguientes a su colocación o lo indicado por la DT
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CONDICIONES GENERALES:
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.
Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones
peligrosas sobre la estructura por acumulación de material.
No se depositarán escombros encima de los andamios.
No se acumularán escombros en vallas, muros y apoyos propios que hayan de mantenerse en pie o
edificaciones y elementos ajenos al derribo.
No se acumularán escombros con un peso superior a los 100 kg/m2 sobre forjados, aunque estén
en buen estado.
Al finalizar la jornada, no quedarán elementos de las edificaciones en estado inestable que el
viento, las condiciones atmosféricas o bien otras causas puedan provocar su derrumbamiento.
Se protegerán de la lluvia, mediante lonas o plásticos, las zonas que puedan ser afectadas por
el agua.
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda
afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de
demoler y cargar.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las
condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
Se trocearán los escombros para facilitar la carga con medios manuales.
PAREDES DE 12 A 35 CM DE ESPESOR:

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Derribo de paredes interiores, de cerramientos y tabiques, con medios manuales y carga manual
y mecánica sobre camión o contenedor.
Se han considerado los siguientes materiales y medios de demolición:
- Pared de obra de fábrica de cerámica
- Tabiques y paredones de obra cerámica
- Placas de hormigón prefabricadas de 24 cm de espesor
- Tabiques de vidrio moldeado
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Derribo del elemento con los medios adecuados
- Troceado y apilado de los escombros
- Carga de los escombros sobre el camión
Determinación del grado de dificultad de intervención en las unidades de obra donde
intervienen restauradores:
- Valorar de 0 a 3 los aspectos siguientes:
- Degradación/fragilidad del elemento a tratar
- Dificultad/complejidad del tratamiento a realizar
- Dificultad de acceso del elemento a tratar
- Sumar estos factores y asignar el grado de dificultad con el criterio siguiente:
- Suma 0 a 3: Grado de dificultad bajo
- Suma 4 a 6: Grado de dificultad medio
- Suma 7 a 9: Grado de dificultad alto
CONDICIONES GENERALES:
El edificio quedará cerrado por una valla de altura superior a 2 m, situada a una distancia
del edificio y del andamio superior a 1,5 m y convenientemente señalizada.
Se colocarán protecciones como redes, lonas, así como una pantalla inclinada rígida que
sobresalga de la fachada una distancia de 2 m como mínimo.
En el caso de que haya materiales combustibles se dispondrá, como mínimo, de un extintor
manual contra incendios.
Si durante el derribo se detectan grietas en las edificaciones vecinas, se colocarán testigos
para observar los posibles efectos del derribo y efectuar su apuntalamiento en caso necesario.
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados a fin de facilitar su carga, en
función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.
Al acabar el derribo se hará una revisión general de las partes que hayan de quedar en pie y
de las edificaciones vecinas para observar las lesiones que hayan surgido.
Mientras se lleve a cabo la consolidación definitiva se conservarán las contenciones, los
apuntalamientos, los andamios y las vallas.
Cuando se aprecie alguna anomalía en los elementos colocados o en su funcionamiento, se
notificará inmediatamente a la DF.
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Derribo, arrancado, repicado o desmontaje de revestimientos de paramentos verticales u
horizontales, con carga manual y mecánica sobre camión, o acopio para posterior reutilización.
El derribo, el repicado y el arrancado, presuponen que el material resultante no tiene ninguna
utilidad y será transportado a un vertedero.
El desmontaje presupone que parte o todo el material resultante tendrá una utilidad posterior,
y ha de ser limpiado, clasificado, identificado con marcas que sean reconocibles con
posterioridad, y, si es necesario, croquizada su posición original.
Se han considerado las unidades de obra siguientes:
- Repicado superficial de elemento de piedra natural, de enfoscado, enyesado o estucado, con
medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
- Arrancado de alicatado o chapado, en paramento vertical, con medios manuales y carga manual
de escombros sobre camión o contenedor

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Plec de condicions

K218IJ01,K2182D01,K218EG02,K218EG03.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K218 - Familia 218

K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES

K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

____________________________________________________________________________

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación:
NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

DEMOLICION DE ELEMENTO DE CERRAMIENTO O DIVISION Y DE APERTURA DE VENTANAS TAPIADAS:
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
DEMOLICION PUNTUAL:
unidad medida según especificaciones de la DT.

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

ARRANCADO, DERRIBO, DESMONTAJE SUPERFICIAL O REPICADO DE REVESTIMIENTOS DE PARAMENTOS,
FORJADOS O FALSOS TECHOS:

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN
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No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
Se demolerá en general, en orden inverso al que se siguió para su construcción.
Los elementos no estructurales (revestimientos, divisiones, cerramientos, etc.), se demolerán
antes que los elementos resistentes a los que estén unidos, sin afectar su estabilidad.
El elemento a derribar no estará sometido a la acción de elementos estructurales que le
transmitan cargas.
Se verificará en todo momento la estabilidad de los elementos que no se han de demoler.
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Se señalarán los elementos que deban conservarse intactos según se indique en la Documentación
Técnica o en su defecto, la DF.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de
demoler y cargar.
Al terminar la jornada no se dejarán tramos de obra con peligro de inestabilidad.
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo y protegerlo
para evitar su derrumbamiento.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda
afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
Los escombros se verterán en el interior del recinto y se evitará que se produzcan presiones
peligrosas sobre la estructura por acumulación de material.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las
condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

- Derribo de falso techo o de falso techo y de las instalaciones existentes en su interior,
con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor
- Desmontaje de chapado con medios manuales, limpieza y acopio de materiales para su
reutilización y carga de escombros sobre camión o contenedor
- Arrancado de vierteaguas o coronación metálico, cerámico o de piedra con medios manuales y
carga manual de escombros sobre camión o contenedor
- Repicado de morteros de las juntas de paramentos de piedra, con medios manuales y carga de
escombros sobre camión o contenedor
- Repicado de bovedillas, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor
- Rascado de pintura en bóvedas, con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión
o contenedor
- Desmontaje para recuperación de azulejos sobre paramentos, para su posterior restauración y
montaje, con medios manuales, de uno en uno, protegiéndolos con papel de arroz, cola natural y
papel de burbujas, carga manual de escombros sobre camión o contenedor
- Derribo de artesonado, con medios manuales y carga de escombros sobre camión o contenedor
- Desmontaje de artesonado con medios manuales, limpieza y acopio de material para su
reutilización y carga de escombros sobre camión o contenedor
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Derribo, repicado o arrancado:
- Preparación de la zona de trabajo
- Derribo, repicado o arrancado del elemento con los medios adecuados
- Corte de elementos metálicos, guías, apoyos, etc.
- Troceado y apilado de los escombros
- Carga de los escombros sobre el camión
DERRIBO, REPICADO O ARRANCADA:
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en
función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
La base del elemento eliminado no estará dañada por el proceso de trabajo.
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.

Se contrarrestarán y anularán los componentes horizontales de arcos y bóvedas.
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, es necesario apuntalarlo a fin de evitar
su desmoronamiento.
Si las paredes son de cerramiento, se derribarán las que no sean estructurales después de
haber derribado el forjado superior y antes de derribar las vigas y pilares del nivel en el
cual se trabaja.
Las agujas y los arcos de las aberturas no se quitarán hasta haber aligerado la carga que hay
sobre ellos.
Antes de derribar los arcos, se equilibrarán los empujes laterales y se apuntalarán sin cortar
los tirantes hasta su derribo.
Al acabar la jornada, no se dejarán sin arriostrar muros de altura superior a siete veces su
espesor.
TABIQUES Y MURETES:
Se derribarán de arriba a bajo, en cada planta, antes de derribar el forjado superior.
Si el forjado superior hubiera cedido, no se quitarán los tabiques sin apuntalar previamente
el forjado.
PLACAS DE HORMIGÓN PREFABRICADAS:
Se derribarán un nivel por debajo del que se esté derribando, después de quitar los cristales.
Se podrá desmontar la totalidad de los cerramientos prefabricados cuando no se debiliten los
elementos estructurales, disponiéndose en este caso, protecciones provisionales en las
aberturas.
Las placas se cortarán en los lados paralelos a la armadura principal, de peso no mayor que el
admitido por la grúa.
Si se prevén desplazamientos laterales del elemento, éste se apuntalará para evitar su
desmoronamiento.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN
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No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 60 km/h.
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
El contratista elaborará un programa de trabajo que deberá aprobar la DF, antes de la
iniciación de los trabajos, donde se especificará, como mínimo:
- Método de demolición y fases
- Estabilidad de las construcciones en cada fase y apeos necesarios
- Estabilidad y protección de las construcciones y elementos del entorno y los que deban
conservarse
- Mantenimiento y sustitución provisional de servicios afectados
- Medios de evacuación y especificación de las zonas de vertido de los productos de la
demolición
- Cronograma de los trabajos
- Pautas de control y medidas de seguridad y salud
La parte a derribar no tendrá instalaciones en servicio (agua, gas, electricidad, etc.).
El pavimento estará exento de conductos de instalación en servicio en la parte a arrancar, se
desmontarán aparatos de instalación y de mobiliario existentes, así como cualquier elemento
que pueda entorpecer el trabajo.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Demolición de elementos de vialidad, arrancada de pavimentos o soleras o desmontaje de
pavimentos.
El derribo y el arrancado, presuponen que el material resultante no tiene ninguna utilidad y
será transportado a un vertedero.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Bordillo colocado sobre suelo o hormigón
- Pavimento de hormigón, baldosas de mortero de cemento, adoquines o mezcla bituminosa
- Pavimento de baldosa cerámica, piedra natural o cantos rodados
- Material sintético y capa de nivelación
- Terrazo y capa de arena
- Solera de hormigón
- Peldaño
- Revestimiento de peldaño
- Recrecido de mortero
- Zócalo de madera, cerámica o piedra
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Derribos o arrancados:
- Preparación de la zona de trabajo
- Demolición del elemento con los medios adecuados
- Troceado y apilado de los escombros
- Carga de escombros sobre camión
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar la carga, en
función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Los materiales quedarán apilados y almacenados en función del uso a que se destinen
(transporte a vertedero, reutilización, eliminación en la obra, etc.).
Una vez acabados los trabajos, la base quedará limpia de restos de material.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Plec de condicions

K2197221.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K219 - Familia 219

K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES

K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

____________________________________________________________________________
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Derribo de elementos de carpintería, con carga manual sobre camión o contenedor.
Se han considerado los siguientes elementos:

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

Plec de condicions

K21A3011,K21AIJ02,K21AIJ03,K21AIT01,K21A3A1A,K21AIJ10,K21AIT20,K21AIT21,K21A3012.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K21A - Familia 21A

K21 - DERRIBOS, ARRANQUES, REPICADOS Y DESMONTAJES

K2 - DEMOLICIONES, DERRIBOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y GESTIÓN DE RESIDUOS

____________________________________________________________________________
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* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del
pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la
Edificación. NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO

DERRIBO DE PELDAÑO, ARRANQUE DE REVESTIMIENTO DE PELDAÑO, BORDILLO O ZOCALO
m de longitud realmente derribada, según las especificaciones de la DT.
DERRIBO DE SOLERA LIGERAMENTE ARMADA, ARRANQUE Y DESMONTAJE DE PAVIMENTO, ARRANQUE DE
RECRECIDO:
m2 de superficie medida de acuerdo a las especificaciones de la DT.
DERRIBO DE SOLERA DE HORMIGON EN MASA:
m3 de volumen medido según las especificaciones de la DT.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

Se protegerán los elementos de servicio público que puedan resultar afectados por las obras.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
La ejecución de los trabajos no producirá daños, molestias o perjuicios a las construcciones,
bienes o personas próximas y del entorno.
Se evitará la formación de polvo, por lo que se habrán de regar las partes que se hayan de
demoler y cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda
afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la DF.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las
condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
Los materiales de acopio y posterior reaprovechamiento se deben situar en una zona amplia y
apartada.
Se cumplirá la normativa vigente en materia medioambiental, de seguridad y salud y de
almacenamiento y transporte de productos de construcción.
ARRANQUE DE PAVIMENTO SITUADO SOBRE FORJADO:
El pavimento se levantará antes de proceder al derribo del elemento resistente sobre el que
esta colocado, sin afectar la capa de compresión del forjado ni debilitar las bóvedas, vigas o
viguetas.
No se acumulará escombros sobre los andamios.
No se acumulará escombros en vallas, muros y soportes que deban mantenerse en pie o en
edificaciones y elementos ajenos al derribo.
No se acumulará escombros con un peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados, en ningún caso.
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K45 - ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

K4 - ESTRUCTURAS

____________________________________________________________________________

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- NORMATIVA DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO
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Unidad de elemento realmente arrancado o desmontado según las especificaciones de la DT.

3.- UNIDAD Y CRITERIO DE MEDICIÓN

CONDICIONES GENERALES:
Se seguirá el orden de trabajos previstos en la DT.
No se acumularan escombros sobre los andamios.
No se acumularán escombros en vallas, muros y apoyos propios que deban de mantenerse en pie o
edificaciones y elementos ajenos al derribo.
No se acumularán escombros con un peso superior a 100 kg/m2 sobre forjados, aunque estén en
buen estado.
Si el arrancado o desmontaje solamente afecta la carpintería y el marco, no se estropeará el
total de la obra del elemento que se arranca.
Cuando se arranque la carpintería en plantas inferiores a la que se está derribando, no se
afectará la estabilidad del elemento estructural donde esté situada, y se dispondrán, en las
aberturas que den al vacío, protecciones provisionales.
Durante el arrancado de elementos de madera, se arrancaran o doblarán las puntas de los
clavos.
Los cristales se desmontarán sin trocearlos para que no puedan producir cortes o lesiones.
Si se arrancan o desmontan elementos de carpintería situados en un cerramiento exterior, el
edificio quedará rodeado por una valla de altura >2 m, situada a una distancia del edificio y
del andamio > 1, 5 m y convenientemente señalizada.
Se colocarán protecciones con redes, lonas, así como una pantalla inclinada rígida que
sobresalga de la fachada una distancia > 2 m.
Al finalizar la jornada, no quedarán elementos de las edificaciones en estado inestable que el
viento, las condiciones atmosféricas o bien otras causas puedan provocar su desmoronamiento.
La operación de carga de escombros se hará con las precauciones necesarias, para conseguir las
condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
Los trabajos se harán de manera que molesten lo mínimo posible a los afectados.
DESMONTAJE:
Durante el proceso de desmontaje no estropearán los elementos a reutilizar.
Si en el conjunto de piezas a desmontar hubiera elementos móviles (postigos, persianas
abatibles, etc..), éstos se inmovilizarán.
Se dispondrá de una superficie amplia y protegida para el acopio del material a reutilizar.
Se evitarán las caídas o golpes sujetando los elementos que se hayan de desmontar con eslingas
suaves y haciéndolas descender con poleas.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

- Arrancado de hoja y marco
- Desmontaje de persiana de librillo
- Desmontaje de hoja, marco y accesorios
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la zona de trabajo
- Arrancado o desmontaje del elemento con los medios adecuados
- Troceado y apilado del elemento arrancado
- Acopio de los elementos desmontados
- Carga sobre camión de los elementos arrancados
CONDICIONES GENERALES:
Los materiales arrancados quedarán suficientemente troceados y apilados para facilitar su
carga, en función de los medios de que se disponga y de las condiciones de transporte.
Cuando se aprecie alguna anomalía, se comunicará inmediatamente a la DF.
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No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
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REPICADO PUNTUAL, REPARACION DE CANTO, REPARACION DE FISURAS EN VIGAS, VIGUETAS O NERVIOS,
LIJADO Y CEPILLADO Y PASIVADO DE ARMADURAS:
m de longitud medido según las especificaciones de la DT y con aquellas modificaciones y
singularidades aceptadas previamente y expresadas por la DF.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

REPICADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN, SANEANDO LAS ARMADURAS, DEJÁNDOLAS AL DESCUBIERTO:
Se apuntalará la parte de estructura que transmita cargas al elemento a repicar.

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Reparaciones de estructuras de hormigón armado
Se han considerado las operaciones siguientes:
- Repicado de superficies de hormigón, saneando armaduras, dejándolas al descubierto
- Descamado y cepillado de armaduras
- Pasivado de armaduras
- Restitución de volumen de hormigón
- Puente de unión entre superficies de hormigón
- Reparación de fisuras en elementos estructurales de hormigón
- Reparación del canto de forjados o balcones de hormigón
La ejecución de la unidad de obra incluye las operaciones siguientes:
Repicado de superficie de hormigón, saneando armaduras, dejándolas al descubierto.
- Determinación de la zona a sanear
- Eliminación del hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras
- Limpiar las armaduras de restos de hormigón adherido
- Limpieza de la zona de trabajo
Descafilado y raspado de armaduras:
- Determinación de las armaduras a sanear
- Cepillado de las armaduras, y en su caso, aplicación de chorro de arena
- Limpieza de la zona de trabajo
Pasivado de armaduras:
- Limpieza y preparación de la superficie a tratar
- Aplicación del mortero, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en dos capas
Restitución de volumen de hormigón:
- Limpieza y preparación de la superficie a tratar
- Aplicación del mortero, de acuerdo con las instrucciones del fabricante, en diferentes
capas
Puente de unión entre superficies de hormigón:
- Limpieza y preparación e la superficie a tratar
- Aplicación del mortero o adhesivo, de acuerdo con las instrucciones del fabricante
Reparación de fisuras en elementos estructurales o reparación del canto de forjados o balcones
de hormigón:
- Determinación de las superficies a sanear
- Eliminación del hormigón en mal estado hasta llegar a las armaduras
- Limpiar las armaduras de restos de hormigón adherido
- Aplicación del mortero de pasivado de las armaduras, de acuerdo con las instrucciones del
fabricante, en dos capas
- Restitución del volumen con mortero polimérico
- Limpieza de la zona de trabajo
REPICADO DE SUPERFICIE DE HORMIGÓN, SANEANDO LAS ARMADURAS, DEJÁNDOLAS AL DESCUBIERTO:
No quedarán elementos rotos o con fisuras en el hormigón.
Las armaduras estarán limpias, sin restos de hormigón adherido.
La superficie del hormigón será irregular.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

K45RU510.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K45R - REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN

Millora PCI Aules UAB

No hi ha normativa de compliment obligatori.

Formació d'envans de plaques de guix laminat, amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb
muntants de diferents seccions i aplacat amb plaques de guix laminat fixades mecànicament.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig dels perfils de l'entramat
- Col·locació i fixació dels perfils al parament
- Col·locació banda acústica
- Preparació de l'aïllament (retalls, etc.) i col·locació, en el seu cas
- Replanteig dels perfils
- Col·locació aplomat o anivellat i fixació dels perfils
- Col·locació d'aïllament tèrmic, si és el cas
- Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
- Replanteig de l'especejament en el parament
- Fixació de les plaques als perfils
- Segellat dels junts
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls, etc
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'aplacat ha de ser estable i indeformable a les accions previstes (vent, etc).
Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell previst.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades ni defectes apreciables
en les làmines de paper.
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.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF. En
qualsevol cas no quedaran tires de menys de 40cm.
Quan la placa no arribi a cobrir tota l'alçària, s'han de col·locar alternades, per tal
d'evitar la continuïtat dels junts horitzontals.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
El conjunt ha de quedar aplomat i ben ancorat al suport.
Les plaques han d'estar alineades en la direcció vertical i en la direcció horitzontal.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
El conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Ha de tenir un aspecte uniforme, aplomat i sense defectes.
En aplacats a dues cares, els junts verticals d'ambdós costats no han de coincidir en el
mateix muntant.
Ajust entre les plaques: <= 2 mm
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
- Replanteig parcial: ± 2 mm
- Replanteig total: ± 2 mm
- Planor: ± 5 mm/2 m
- Aplomat: ± 5 mm/3 m
- Ajust entre plaques: ± 1 mm
- Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
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Per a iniciar-ne l'execució cal que la coberta i el tancament de l'edifici s'hagin acabat,
inclosa la fusteria dels buits d'obra que quedin en l'àmbit d'actuació.
Per a l'execució de les cantonades i acords de paraments, els perfils de terra i sostre s'han
de tallar perpendicularment a la seva directriu per resoldre l'acord per testa, comptant però,
amb els gruixos de les plaques que hagin de passar.
Queden expressament proscrites les trobades a biaix de cartabó en el muntatge de la
perfileria.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, 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.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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Preparación y aplicación de diferentes sistemas de limpieza sobre superficies de materiales diversos. El sistema de limpieza a
utilizar dependerá del tipo de pi edra, de su estado de conservación y de la naturaleza de las sustancias que se quieran
eliminar.
Se han considerado los siguientes tipos de limpieza:
- Sistemas a base de agua:
- Agua nebulizada
- Agua a baja presión: de 2,5 a 3 atmósferas, (no se aplicarán en paramentos murales de interés histórico-artístico)
- Vapor de agua, (no se aplicará en paramentos murales de interés histórico-artístico )
- Apósitos acuosos con materiales absorbentes

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

K878LIMP.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K878 - TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE PARAMENTOS

K87 - TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE REPARACIÓN Y LIMPIEZA

K8 - REVESTIMIENTOS

____________________________________________________________________________

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
- Replanteig inicial
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a la col·locació de
l'entramat metàl·lic.
- Comprovació de la geometria del parament vertical
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre
els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors
d'execució.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

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

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K652644R,K652IT01,K652EG02,K652IT02,K652IT03,K652IT04,K652IT10,K652IT90.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

L'ordre d'execució de les feines ha de ser l'indicat en el primer apartat, on s'enumeren les
operacions incloses a la unitat d'obra.
Després d'executar cadascuna de les operacions del muntatge de l'envà, i abans de fer una
operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre a la DF doni la conformitat de les
tasques realitzades.

Millora PCI Aules UAB

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

K65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT

K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES

Millora PCI Aules UAB
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CONDICIONES GENERALES:
Se trabajará a una temperatura superior a los 5°C, con vientos de velocidad inferior a 50 km/h y sin lluvia.
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h antes y se reharán las partes
afectadas.
No se utilizarán sistemas de limpieza con medios húmedos cuando exista riesgo de helada. Tampoco cuando exista peligro de
migración de sale s a la superficie o formación de manchas.
Se deben hacer análisis previos de los materiales, escogiendo el sistema mas conveniente que deje el material limpio sin
deteriorar inmediata o posteriormente la estructura interna del soporte sobre el que se aplica.
Una vez se ha escogido el sistema de limpieza se deben hacer pruebas en las diferentes zonas de la fachada para ver el
efecto de la limpieza sobre el material.
En los sistemas de limpieza abrasivos y en los que utilizan agua se deben proteger los elementos más dé bil es de la fachada
o los que no se limpian .
En los procedimientos con rayo de arena el árido utilizado no debe ser más fuerte que el elemento a limpiar
Los procedimientos de limpieza con gel no se aplicarán en piedras muy porosas o muy deterioradas.
Se comprobará los sistemas de limpieza con el soporte a tratar.
El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del fabricante y la autorización de la DF.
Durante el proceso de limpieza deben evitarse los trabajos que desprendan polvo cerca del área a limpiar.
SISTEMAS A BASE DE AGUA:
Debe hacerse un sellado previo de todas las juntas y fisuras.
Debe recogerse el agua de limpieza cada 2 m de altura, para evitar el lavado excesivo de la piedra inferior por escurrimiento.
Si la piedra está en mal estado puede ser necesaria una preconsolidación previa a la limpieza.
Para la limpieza de la piedra se utilizará agua desionizada. En caso de utilizar agua del grifo se harán análisis d el contenido
de cloruros, sulfatos y nitratos.
La nebulización s e practicará a temperatura ambiente, el agua no ejercerá ninguna fuerza mecánica, actuará en fase de caída
y no impactará directamente sobre la superficie de la piedra. No se practicará sobre piedras muy porosas o muy alteradas.
SISTEMAS A BASE DE DETERGENTES O PRODUCTOS QUÍMICOS:

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

No deben limpiarse piedras calcáreas con productos con PH inferior a 7,5.
No deben limpiarse piedras ácidas con compuestos básicos.
Debe recogerse el agua de la limpieza y del aclarado evitando que resbale por todo el paramento.

- Sistemas a base de detergentes o productos químicos:
- Agentes quelantes en suspensión en un gel
- Resinas de intercambio iónico
- Apósitos con disolventes orgánicos, surfactantes o agentes quelantes.
- Sistemas abrasivos
- Sistemas manuales
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Preparación de la superficie a limpiar
- Protección del resto de la fachada
- Ejecución de las operaciones propias de la limpieza
- Repaso y limpieza final
Determinación del grado de dificultad de intervención en conservación-restauración en las unidades de obra donde intervienen
conservadores-restauradores:
- Valorar de 0 a 3 los siguientes aspectos:
- Degradación/fragilidad del elemento a tratar
- Dificultad/complejidad del tratamiento a realizar
- Dificultad de acceso del elemento a tratar
- Sumar estos factores y asignar el grado de dificultad con el siguiente criterio:
- Suma 0 a 3: Grado de dificultad bajo
- Suma 4 a 6: Grado de dificultad medio
- Suma 7 a 9: Grado de dificultad alto
CONDICIONES GENERALES:
En el paramento limpio no debe haber zonas agrietadas, rotas, desportilladas, manchadas o con decoloraciones. No quedará
alterada la textura superficial del paramento.
La limpieza en piedra será efectiva en la eliminación de las sustancias nocivas, restablecerá el transport e de agua en fase de
vapor, facilitará la absorción de los productos de conservación en las sucesivas etapa s de tratamiento, no producirá un
cambio de color, ni se percibirá ningún cambio de rugosidad de la superficie. No dejar á sales en la superficie, ni produc irá
ninguna sustancia nociva par a la futura conservación. Los métodos serán fáciles de controlar por el técnico restaurador.
El tratamiento de extracción de sales solubles se repetirá hasta conseguir el grado de conducción adecuado.
El paramento, una vez limpio, debe cumplir las especificaciones subjetivas requeridas por la DF.
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES DE PROTECCIÓN
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Aplicación de un recubrimiento de pintura sobre una superfície de acero con un grado de
preparación definida, mediante un conjunto de capas de imprimación, intermedias y de acabado,
con espesores nominales de película seca definidos, que conduce a una determinada durabilidad
del sistema de pintura protector según el artículo 30.2 de la EAE.
Se han considerado los siguientes elementos:
- Estructuras
- Paramentos
La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
- Aplicación de las capas de imprimación necesarias y del tipo adecuado, según la composición
de la pintura de acabado
- Aplicación de capas de pintura intermedias.
- Aplicación sucesiva, con los intervalos de secado de las capas de acabado.
CONDICIONES GENERALES:
Los sistemas de pintura cumplirán las prescripciones de la tabla 30.3.a. de la EAE
Se definirá el sistema de tratamiento, detallando como mínimo:
-Tipo y espesor de la capa de imprimación anticorrosiva
-Tipo y espesor de las capas intermedias
-Tipo y espesor de las capas de acabado y retoques
Es necesario eliminar la superficie de acero la suciedad, cascarilla de laminación, restos de
escorias de soldaduras, grasas, humedad superficial y revestimientos existentes
La superficie de los elementos a pintar se limpiarán y prepararán de acuerdo al tratamiento de
pintura a aplicar
Los métodos de preparación de la superficie deberán obtener el grado de rugosidad definido
En caso de realizarse el pintado en obra de los elementos, estos se imprimarán en taller con
un espesor mínimo, a fin de evitar una oxidación incipiente durante el acopio
Las pinturas que componen el sistema de pintado han de ser compatibles entre si
Es recomendable que las diferentes capas de pintura sean de diferentes colores para poderlas
diferenciar
Se respetarán de forma estricta los periodos de secado y endurecimiento que aconseje el

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

K8B72B25.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

K8B7 - TRATAMIENTO ANTICORROSIVO PARA ELEMENTOS DE ACERO

K8B -

K8 - REVESTIMIENTOS

____________________________________________________________________________

No hay normativa de obligado cumplimiento.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

LIMPIEZA CON AGENTES QUÍMICOS O MEDIOS MECÁNICOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EXTRACCION DE
SALES SOLUBLES O CEPILLADO DE PARAMENTO:
m2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.
Deducción de la superficie correspondiente a oberturas:
- Huecos <= 2 m2: No se deducen
- Huecos > 2 m2 y <= 4 m2: Se deducen el 50%
- Huecos > 4 m2: Se deducen el 100%
LIMPIEZA CON BISTURÍ:
dm2 de superficie real medida según las especificaciones de la DT.

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

____________________________________________________________________________
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CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Inspección visual de la superficie a pintar.
- Aceptación del procedimiento de aplicación de la pintura por parte de la DF.
- Comprobación del secado de una capa antes de proceder a una segunda aplicación.
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Inspección visual de la unidad acabada.
En el control se seguirán los criterios indicados en el artículo 7.4 de la parte I del CTE.
Determinación del espesor de película del recubrimiento sobre un elemento metálico (UNE EN ISO
2808)
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las instrucciones de la DF.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
No se permitirá la continuación de los trabajos hasta que no estén solucionados los errores de
ejecución.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero
Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

m2 de superficie realmente pintada según las especificaciones de la DT.
Se considerará el desarrollo del perímetro.
Deducción de la superficie correspondiente a oberturas:
- Oberturas <=1 m2: No es deducen
- Oberturas >1 m2 y <= 2 m2: Se deduce el 50%
- Oberturas >2 m2: Se deduce el 100%

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

CONDICIONES GENERALES:
Se comprobará previamente que el estado de la superficie es el previsto en la fase anterior
Se pararán los trabajos si se dan las condiciones siguientes:
- Temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 30°C
- Humedad relativa del aire > 60%
- En exteriores: Velocidad del viento > 50 km/h, Lluvia
Si una vez realizados los trabajos se dan estas condiciones, se revisará lo ejecutado 24 h
antes y se reharán las partes afectadas.
Las superficies de aplicación estarán limpias, exentas de polvo, manchas y grasas.
No se puede pintar sobre soportes muy fríos ni recalentados.
El sistema de aplicación del producto se escogerá en función de las instrucciones del
fabricante y la autorización de la DF.
Cuando el revestimiento esté formado por varias capas, la primera capa estará ligeramente
diluida, según las instrucciones del fabricante.
Se evitarán los trabajos que desprendan polvo o partículas cerca del área a tratar, antes,
durante y después de la aplicación.
No se admite la utilización de procedimientos artificiales de secado.
Después de la aplicación de la pintura las superficies se han de proteger de la acumulación de
agua durante un cierto tiempo

BARANDILLAS
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CONDICIONES GENERALES:
No se trabajará con lluvia, nieve o viento superior a 50 km/h.
Los anclajes garantizarán la protección contra empujes y golpes durante todo el proceso de
instalación y, asimismo, mantendrán el aplomado del elemento hasta que quede definitivamente
fijado al soporte.
BARANDILLA METÁLICA:
Estarán hechos los agujeros en los soportes para anclar los montantes antes de empezar los
trabajos.
Los orificios de los anclajes estarán limpios de polvo u otros objetos que puedan haberse
introducido en ellos desde el momento de su ejecución hasta el momento de la colocación de los
anclajes.
La DF aprobará el replanteo antes de que se fije ningún montante.
Los anclajes se realizarán mediante placas, pletinas o angulares. La elección depende del

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

La ejecución de la unidad de obra incluye las siguientes operaciones:
Barandilla metálica:
- Replanteo
- Preparación de la base
- Colocación de la barandilla y fijación de los anclajes
CONDICIONES GENERALES:
La protección instalada reunirá las mismas condiciones exigidas al elemento simple.
Estará nivelada, bien aplomada y en la posición prevista en la DT.
La altura desde el nivel del pavimento hasta el barandal será la especificada en el proyecto o
la indicada por la DF.
En los tramos escalonados, el escalonamiento de la barandilla se efectuará a una distancia >=
50 cm del elemento que provoque dicha variación de altura.
La estructura propia de las barandillas resistirá una fuerza horizontal, uniformemente
distribuida, que se considerará aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si
éste está situado a menos altura. El valor característico de la fuerza será de:
- Categoria de uso C5: 3 kN/m
- Categorias de uso C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
- Resto de categorias: 0,8 kN/m
(Las categorias de uso se definen en el apartado 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La parte inferior de las barandillas de las escaleras de las zonas destinadas al público en
establecimientos de uso comercial o de uso pública concurrencia, en zonas comunes de edificios
de uso residencial vivienda o en escuelas infantiles, estará separada una distancia de 50 mm
como máximo de la linea de inclinación de la escalera.
Tolerancias de ejecución:
- Replanteo: ± 10 mm
- Horizontalidad: ± 5 mm
- Aplomado: ± 5 mm/m
BARANDILLA METÁLICA:
Los montantes serán verticales.
Estará sujeta sólidamente al soporte con anclajes de acero tomados con mortero de cemento
Pórtland u hormigón o con fijaciones mecánicas, protegidos contra la corrosión.
Siempre que sea posible se fijarán los barandales a los muros laterales mediante anclajes.
Los tramos de la barandilla tendrán que estar unidos, por soldadura si son de acero o por una
pieza de conexión si son de aluminio.
Tolerancias de ejecución:
- Altura: ± 10 mm
- Separación entre montantes: Nula

Barandillas formadas por un conjunto de perfiles que forman el bastidor y el entrepaño de la
barandilla, colocadas en su posición definitiva y anclada con mortero de cemento u hormigón o
con fijaciones mecánicas.
Se han considerado los siguientes tipos:
- Barandillas de acero ancladas con mortero de cemento u hormigón o con fijaciones mecánicas.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS

KB121JBE.

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

KB12 - BARANDILLAS DE ACERO

KB1 -

KB - PROTECCIONES Y SEÑALIZACIÓN

fabricante frente a un posible contacto con el agua.
Es necesario prever la dificultad de pintado de los elementos inaccesibles y pintarlos antes
de su montaje

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Millora PCI Aules UAB

Millora PCI Aules UAB

PAGR - CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS

____________________________________________________________________________
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CONTROL DE EJECUCIÓN. OPERACIONES DE CONTROL:
Los puntos de control más destacables son los siguientes:
- Comprobación topográfica de la situación y colocación de la barandilla. Toma de coordenadas
y cuotas de un 10% de los puntos donde se situarán los elementos de anclaje.
- Inspección visual del estado general de la barandilla, galvanizado y anclajes.
- Comprobación manual de la resistencia de arranque en un 10 % de los soportes. Se trata de
mover manualmente el soporte sin observar desplazamientos en la base de cimentación.
CONTROL DE EJECUCIÓN. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
Los controles se realizarán según las indicaciones de la DF. Los controles se fundamentan en
la inspección visual y por tanto, en la experiencia del inspector en este tipo de control.
CONTROL DE EJECUCIÓN. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. OPERACIONES DE CONTROL:
Inspección visual de la unidad acabada.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. CRITERIOS DE TOMA DE MUESTRAS:
En la unidad acabada se realizarán, las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en
proyecto y/o ordenadas por DF conjuntamente con las exigidas por la normativa vigente.
CONTROL DE LA OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y ACTUACIONES EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO:
Corrección por parte del contratista de las irregularidades observadas.

5.- CONDICIONES DE CONTROL DE EJECUCIÓN Y DE LA OBRA ACABADA

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad de utilización DB-SU.
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976,
«Fachadas defensas: Barandillas».

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

m de longitud medida según las especificaciones de la DT.

PAG -

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

PARTIDA ALZADA

RESIDUOS DE LA CONSTRUCCION:

2.- CONDICIONES DEL PROCESO DE EJECUCIÓN

Pàgina: 182

Operaciones destinadas a la gestión de los residuos generados en obra: residuo de construcció n o demolición o material de
excavación.
Se han considerado las siguientes operaciones:
- Clasificación de los residuos en obra
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:
Se separará n los residuos en las fracciones mínimas siguientes, si se sobrepasa el límite especificado, de acuerdo con lo que
establece el artículo 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
- Hormigón LER 170101 (hormigón): >= 160 t
- Ladrillos tejas, cerámicos LER 170103 (tejas y materiales cerámicos): >= 80 t
- Metal LER 170407 (metales mezclados) >= 4 t
- Madera LER 170201 (madera): > = 2 t
- Vidrio LER 170202 (vidrio): >= 2 t
- Plástico LER 170203 (plástico) >= 1 t
- Papel y cartón LER 150101 (envases de papel y cartón): >= 1 t
Los materiales que no superen estos límites o que no se correspondan con ninguna de las fracciones anteriores, quedarán
separados como mí nimo, en las siguientes fracciones:
- Inertes LER 170107 ( mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos que no contienen sustancias peligrosas)
- No peligrosos (No especiales) LER 170904 (residuos mezclados de construcción y demolición que no contienen, mercurio,
PCB ni sustancias peligrosas)
- Peligrosos (Especiales) LER 170903* (otros residuos de construcción y demolició n (incluidos los residuos mezclados), que
contienen sustancias peligrosas)
Los residuos separados en las fracciones establecidas en el “Plan de gestió n de Residuos de la Construcción y Derribos” de
la obra, se almacenaran en los espacios previstos en obra para tal fin.
Los contenedores estarán claramente señalizados, en función del tipo de residuo que contengan, según la separación
selectiva prevista.
Los materiales destinados a ser reutilizados, quedarán separados en función de su destino final.
RESIDUOS PELIGROSOS (ESPECIALES):
Los residuos peligrosos (especiales), siempre quedarán separados.
Los residuos peligrosos (especiales) se depositarán en una zona de almacenamiento separada del resto.
Los materiales potencialmente peligrosos estarán separados por tipos compatibles y almacenados en bidones o contenedores
adecuados, con indicación del tipo de peligrosidad.
El contenedor de residuos especiales se situará sobre una superficie plana, alejado del tránsito habitual de la maquinaria de
obra, con el fin de evitar vertidos accidentales.
Se señalizarán convenientemente los diferentes contenedores de residuos peligrosos (especiales), considerando las
incompatibilidades según los símbolos de peligrosidad representado en las etiquetas.
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) estarán tapados y protegidos de la lluvia y la radiación solar excesiva.
Los bidones que contengan líquidos peligrosos (aceites, desencofrantes, etc.) se almacenarán en posición vertical y sobre
cubetas de retención de líquidos, para evitar escapes.
Los contenedores de residuos peligrosos (especiales) se colocarán sobre un suelo impermeabilizado.

1.- DEFINICIÓN Y CONDICIONES DE LAS PARTIDAS DE OBRA EJECUTADAS
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sistema y de la distancia existente entre el eje de las pilastras y el borde de los elementos
resistentes.
Se respetarán las juntas estructurales mediante juntas de dilatación de 40 mm de ancho entre
barandillas.
ELEMENTO COLOCADO CON MORTERO:
El material conglomerante o adhesivo con que se realice el anclaje se ha de utilizar antes de
comenzar el fraguado.
Durante el fraguado no se producirán movimientos ni vibraciones del elemento.
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____________________________________________________________________________

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la
lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció.

4.- NORMATIVA DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS:
m3 de volumen realmente clasificado de acuerdo con las especificaciones del “Plan de Gestión de Residuos de la
Construcción y Derribos” de la obra

3.- UNIDAD Y CRITERIOS DE MEDICIÓN

La manipulación de los materiales se realizará con las protecciones adecuadas a la peligrosidad del mismo.
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P-1

0003F105

PA

Treballs d'acondicionament de l'àmbit de les obres, previ al seu inici, consistent en
l'acondicionament i delimitació de l'àmbit mitjançant tanques o barreres de protecció, lones
per evitar la pols i demés elements per tal de garantir que l'àmbit de les obres queda
perfectament delimitat, que no permet el pas de ningú aliè i que evita interferències amb
l'activitat docent
(TRES-CENTS CINQUANTA EUROS)

350,00

€

P-2

E000AV01

PA

Certificats i homologacions dels elements instaladaos en obra.
(CENT CINQUANTA EUROS)

150,00

€

P-3

E4Z11411

m2

Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir
(VUITANTA-DOS EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

82,09

€

P-4

E4ZW1750

u

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó
(DISSET EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

17,06

€

P-5

E6524H4B

m2

Envà provisional desmuntable (10 usos) de taulers DM de 8 mm fixats sobre estructura
senzilla amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària. S'inclou el segellat de juntes, paviment i sostre per
evitar que traspasi la pols. L'enva es muntara amb les peçes talladas fora de l'ambit public,
per tal de no generar pols a l'interior, i en les operacions de perforacions per la col.locació
dels cargols, s'aspirara el pols en el mateix moment de perforar.
(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

7,11

€

P-6

E865IJ02

m2

Revestiment vertical fins a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de fins a 19 mm de gruix i> = 800 kg / m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-eN 622-5, reacció a el foc B-s2, d0, tallat a mida,
col·locat adherit sobre rastrellat de fusta

45,76

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)
P-7

E8940BF0

m2

Pintat d'estructura d'acer galvanitzat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat
(TRENTA EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

30,23

€

P-8

E894BBJ0

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat
(VINT-I-VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

28,17

€

P-9

E8981BA0

m2

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

10,98

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-10

E89B5BJ0

m

Pintat de barana d'acer per pintar, d'iguals característiques que l'existent, formada per
passamà rodò superior, marxapeus de planxa inferior i barrots rodons cada 10 cm, de 100 a
120 cm d'alçada, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat,
color a definir per la DO
(VUITANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

81,86

€

P-11

E9S2MN3B

m2

Paviment de planxa plana de textura amb relleu llagrimat, d'acer galvanitzat de fins 3 mm de
gruix, col·locat soldat sobre perifls d'acer

98,35

€

*El preu de la partida inclou el posterior pintat amb grau de durabilitat M, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80
micres i capa d'acabat de 80 micres, amb un gruix total de protecció de 160 micres, aplicat
manualment, en color a definir per la DF
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)
P-12

E9S2MQ3B

m2

Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix,,
col·locat soldat
(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

74,83

€

P-13

EABG3A62

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada
(CENT VUITANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

187,42

€

P-14

EAF8E9AC

u

Suministre i muntatge de parament de vidre sobre bastiment d'alumini anoditzat natural amb
trencament de pont tèrmic, col·locat sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat
de 620x270 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana i vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe
1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
El conjunt el formen els següents elements:
* Doble fulla batent de 240x270cm amb sistema d'apertura interior mitjançant barra antipànic.
Les portes estaran electrificades per tal de permetre la seva connexió al sistema d'alarma de
l'edifici,
* 2 targes fixes de 40x270cm
* 2 targes fixes de 150x270cm

6.464,61

€

2.118,47

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(SIS MIL QUATRE-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)
P-15

EASA72VA

u

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, Ei2-60-C5, de dues fulles batents, de
mesures nominals 1400x2200mm, mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat
d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació, formada per
dues xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense soldadura, farcides de material
ignífug, de 63mm de gruix de fulla, prelacada en colors gris de fàbrica i pintada a l'obra en
color a definir per la DF
* Marc per a instal·lació entre murs model CM65 de 1,5 mm de gruix, amb junta
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intumescent,preparat per a la seva instal·lació a obra tant amb garres com amb cargols a
bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a definir per la DF, amb marcat CE,
allotjades dins el propi marc de la porta, amb limitador d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5, amb el cos encastat a la part superior
de la fulla i la guia integrada al propi marc
* Selector de tancament integrat
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb caixa d'acer i fronta zincat, amb
tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer inoxidable, model TESA, Sena, segons
UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic tallafocs a les dues fulles, amb pany embotit,
color i acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb contacte d'estat i placa d'ancoratge a fulla,
segons norma UNE-EN1155, per a les dues fulles, amb polsador manual definit amb precisió
que no estigui ocult pel tancament obert, amb força de retenció nominal addient al pes de les
portes a retenir, de 24 V c.c. de tensió d'alimentació
El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la porta
- Certificat de la instal·lació de la porta emès per l'empresa instal·ladora amb el contingut
especificat per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.

(DOS MIL CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
P-16

EASAIT01

u

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, Ei2-60-C5, de dues fulles batents, de
mesures nominals 1400x2200mm, mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat
d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació, formada per
dues xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense soldadura, farcides de material
ignífug, de 63mm de gruix de fulla, prelacada en colors gris de fàbrica i pintada a l'obra en
color a definir per la DF
* Premarc metàl·lic sense motllura d'acer galvanitzat, per a mur flexible de guix laminat, que
abraça a la totalitat del mur. El bastiment de base es cargola a l'canal en forma d'U
*Marc per a instal·lació cantoner CS5 de 1,5 mm de gruix, amb junta intumescent,preparat
per a la seva instal·lació a obra tant amb garres com amb cargols a bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a definir per la DF, amb marcat CE,
allotjades dins el propi marc de la porta, amb limitador d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5, amb el cos encastat a la part superior
de la fulla i la guia integrada al propi marc
* Selector de tancament integrat
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb caixa d'acer i fronta zincat, amb
tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer inoxidable, model TESA, Sena, segons
UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic tallafocs a les dues fulles, amb pany embotit,
color i acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb contacte d'estat i placa d'ancoratge a fulla,
segons norma UNE-EN1155, per a les dues fulles, amb polsador manual definit amb precisió
que no estigui ocult pel tancament obert, amb força de retenció nominal addient al pes de les
portes a retenir, de 24 V c.c. de tensió d'alimentació
El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la porta

2.118,47

€
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- Certificat de la instal·lació de la porta emès per l'empresa instal·ladora amb el contingut
especificat per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.

(DOS MIL CENT DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
P-17

EASAIT02

u

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, Ei2-60-C5, de dues fulles batents
asimétriques , de mesures nominals 1800x2200mm (1000+800mm), mod. Túria d'Andreu o
equivalent, amb certificat d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació (fulla activa
1000x2200 i fulla inactiva 800x2200mm), formada per dues xapes d'acer de 0,8mm.
acoblades entre si sense soldadura, farcides de material ignífug, de 63mm de gruix de fulla,
prelacada en colors gris de fàbrica i pintada a l'obra en color a definir per la DF
* Premarc metàl·lic sense motllura d'acer galvanitzat, per a mur flexible de guix laminat, que
abraça a la totalitat del mur. El bastiment de base es cargola a l'canal en forma d'U
*Marc per a instal·lació cantoner CS5 de 1,5 mm de gruix, amb junta intumescent,preparat
per a la seva instal·lació a obra tant amb garres com amb cargols a bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a definir per la DF, amb marcat CE,
allotjades dins el propi marc de la porta, amb limitador d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5, amb el cos encastat a la part superior
de la fulla i la guia integrada al propi marc
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb caixa d'acer i fronta zincat, amb
tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer inoxidable, model TESA, Sena, segons
UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic tallafocs, a la fulla activa, amb pany embotit,
color i acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb contacte d'estat i placa d'ancoratge a fulla,
segons norma UNE-EN1155, per a la fulla activa, amb polsador manual definit amb precisió
que no estigui ocult pel tancament obert, amb força de retenció nominal addient al pes de les
portes a retenir, de 24 V c.c. de tensió d'alimentació

2.077,23

€

109,18

€

El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la porta
- Certificat de la instal·lació de la porta emès per l'empresa instal·ladora amb el contingut
especificat per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.

(DOS MIL SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)
P-18

EB121JAH

u

Treballs d'unió entre la barana d'acer nova i la existent, amb aportació del petit material
necessari per la connexió dels dos elements
(CENT NOU EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)
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P-19

EB121JAM

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà de tub de 50 mm de diametre, travesser inferior a
modo de rodapeus i superior, muntants cada 100 cm de passamans de 70x10 mm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària de rodons massissos de 14 mm de diametre, fixada a
estructura metal.lica amb soldadura.
(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

139,04

€

P-20

EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment
(CINC EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

5,18

€

P-21

EG222715

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort
(UN EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

1,11

€

P-22

EM112120

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície, muntat superficialment
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

61,26

€

P-23

EM11EG01

u

Subministrament i colocació de detector de fums amb base, sirena i flash EN54-3/23 AISL. de
la marca honeywell o equivalent, amb codi B501AP+DSS PC-IO2.
totalment instal·lat i en funcionament
(DOS-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

226,26

€

P-24

EM12EG01

u

Ampliació centraleta Honeywell ID3000, amb 2 moduls per la inclusió de 100 detecctors en
nous llaços d'incendis.
marcar honeywell o equivalent model 020-588
(CINC-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

522,37

€

P-25

EM132121

u

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada
des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior
(SETANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

75,49

€

P-26

EM1421D2

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment
(SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

60,49

€

P-27

EM236ABC

u

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor , i portes xapa d'acer pintada ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de
6 kg, , per a col·locar superficialment i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
(TRES-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

362,77

€

P-28

EM23EG01

u

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor , i portes xapa d'acer pintada ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de
6 kg, , per a col·locar superficialment i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

246,97

€

P-29

EM31271K

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió
incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment
en armari
(CENT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

100,74

€
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1,61

€

Renidor porta talla focs 1000kg/1100N, dissenyat per mantenir obertes les portes tallafocs,
actuació a 24Vcc.
placa ferromagnetica articulada
(SET-CENTS SETZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

716,61

€

u

Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical
(QUINZE EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

15,31

€

G2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics
(DOS EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

2,41

€

P-34

H15118D1

m2

Cortina antipols a base de vela de lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals,
corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs
(VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

8,03

€

P-35

J011Z202

PA

Partida alçada sense cost.
Control de qualitat de la instal·lació d'elements amb requisits d'estabilitat a el foc utilitzats en
l'execució d'obra comprenent com a mínim els següents documents:
* Certificat de l'empresa aplicadora, indicant que l'element instal·lat compleix amb els
requisits d'estabilitat a el foc mínims exigits en projecte
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)

250,00

€

P-36

K0000000

NOTA

La valoració de cadascuna de les partides de el Pressupost ha d'incloure:
* Els mitjans auxiliars (mà d'obra, material i maquinària) necessaris per a la correcta
execució de la partida
* Els elements de seguretat i salut complementaris que la contracta estimi oportuns
* Les proteccions necessàries per a la resta d'elements propers als treballs que no estiguin
afectats pels mateixos
* Proteccions individuals i col·lectives així com de el lloc de treball i les mesures de prevenció
* Transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars
* Neteja de el lloc de treball
* L'autocontrol de qualitat de totes les partides
* La càrrega, transport i gestió de residus (cànons d'abocament, etc ...) de totes les partides
de conformitat amb les directrius de les normatives vigents pel que fa a la regulació
d'enderrocs i altres residus de construcció així com qualsevol altra normativa aplicable per
temes de seguretat, urbanisme o ordenances municipals
(ZERO EUROS)

0,00

€

P-37

K0000020

NOTA

El Contractista és responsable de gestionar les restes de l'obra de conformitat amb les
directrius de l'D. 89/2010, de 29 de juny, i de l'R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i altres residus de construcció.

0,00

€

0,00

€

P-30

EMD62A03

m

Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub
(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-31

EMD6EG04

m

P-32

EMSB5BA2

P-33

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat i seran a càrrec de l'contractista els costos que
això comporti.
Si en els treballs considerats en la present documentació es detectés la presència
d'instal·lacions que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es
comunicarà immediatament a la DF i Propietat per avaluar la situació i gestionar-la
adequadament.
(ZERO EUROS)
P-38

K0000030

NOTA

Un cop es doni per conclosa l'execució d'una partida es realitzarà una inspecció, per part de
la DF / DE.
Si s'observessin irregularitats atribuïbles a l'execució, la DF / D'indicarà a la Contracta que
es procedeixi a la correcció de les mateixes i en cap cas això suposarà cost addicional que
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afecti la Propietat.
(ZERO EUROS)
P-39

K0000040

NOTA

Totes les certificacions s'han de fer a origen.

0,00

€

463,68

€

185,47

€

139,10

€

294,49

€

91,37

€

Les certificacions presentades mostraran amb detall la certificació a origen, la certificació
anterior i la certificació del mes de totes les partides contemplades en contracte fins i tot
encara que aquesta hagi estat nul·la o d'escàs volum. A més, la certificació s'acompanyarà
amb plànols o croquis d'obra de les unitats d'obra realment executades on s'indiqui la seva
localització i permetin tenir traçabilitat de les unitats a certificar en el mes.
(ZERO EUROS)
P-40

K2182D01

PA

Partida alçada per als treballs d'enderroc curós, per trams, de peces prefabricades de
formigó, fins a 3m d'altura i del sòcol d'obra sobre el que recolzen les actuals finestres, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(QUATRE-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-41

K218EG02

PA

Partida per la modificació de taulell i seients d'alumnes, la partida compren.
-Tall en el taulell i estructura metalica de suport de taula i cadires
-Treballs de polit i acabat de l'estructura metalica i remats
-pintat de l'estructura metalica amb 2 capes de pintura.

(CENT VUITANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)
P-42

K218EG03

PA

Partida per la Eliminacióde taulell i seients d'alumnes, la partida compren.
-Arranacada de taulell complert a taula i cadies
-arrancada de taullel de la fina antertior
-Arrancada de seients de la fila posterior.
-polit de la estructura metalica.
-pintat amb 2 capes de pintura l'estructura metalica.
-Portar les deixalles a centre gestor.

(CENT TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P-43

K21A3A1A

u

Enderroc de parament interior de vidre amb carpinteria d'alumini, de fins a 3m d'altura i 15m2
de superficie, format per doble porta de fulles batents i tarjes fixes, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(DOS-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-44

K21AIJ03

u

Arrencada d'arrambador de panells de fusta tipus DM de fins a 2,5m d'altura , de fins a 3m2
de superfície, inclòs l'arrencat del rastrellat de suport a parament, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
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deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(NORANTA-UN EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
P-45

K21AIT01

u

Arrencada de bastiment de pas format per marc i tapetes perimetrals de fusta, de fusta i
tapetes laterals, d'una latura de fins a 3,5m i un perímetre de fins a 9m, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor

46,37

€

441,73

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(QUARANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
P-46

K21AIT20

u

Enderroc de parament interior de vidre amb carpinteria d'alumini, de fins a 3m d'altura i 15m2
de superficie, format per dos mòduls dobles amb part fixe i finestres corredisses , amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La partida inclou el
complet desmuntatge del parement, inclosa la caixa de persiana que l'acompanya
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(QUATRE-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-47

K21B1011

m

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
(VINT EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

20,41

€

P-48

K21GIJ03

PA

Revisió i modificació d'instal·lació elèctrica i d'i·luminació, detecció i veu i dades etc..
afectades per les obres, amb mitjans manuals i mecànics, realitzat per personal especialitzat
seguint les indicacions de la DF, neteja i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

200,00

€

11,65

€

6,96

€

*Els treballs inclouen el desviament d'instal·lacions, el possible desmuntatge d'elements o
suministrament de nous, acopi en lloc segur i posterior muntatge, i en general tots aquells
treballs necessaris per a garantir la correcta i completa dequació de les instal·lacions a les
obres previstes
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(DOS-CENTS EUROS)
P-49

K222242A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb miniexcavadora, amb terres deixades a la vora i part càrregdes mecànica
sobre camió
(ONZE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-50

K2241200

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària
(SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-51

K225277F

m3

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM
(TRENTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

37,64

€

P-52

K246115A

m3

Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

34,15

€

P-53

K2R300J0

m3

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

12,66

€

P-54

K2R540J0

m3

Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat
(ONZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

11,71

€

P-55

K2RA73G0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
(VINT-I-DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

22,06

€

P-56

K2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
(SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

6,77

€

P-57

K31522C1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió
(NORANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

96,11

€

P-58

K31B3000

kg

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2
(UN EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

1,39

€

P-59

K31DD100

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
(VINT-I-SIS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

26,53

€

P-60

K32515H3

m3

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot
(CENT DINOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

119,22

€

P-61

K32B300P

kg

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(UN EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

1,49

€

P-62

K32D1123

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist
(TRENTA-SET EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

37,17

€

P-63

K3Z112T1

m2

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

18,30

€
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P-64

K444511D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
(DOS EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)

2,37

€

P-65

K444512D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols
(DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

2,46

€

P-66

K45RU510

m2

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

190,00

€

300,00

€

700,00

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(CENT NORANTA EUROS)
P-67

K652IT02

PA

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la reducció d'un pas de porta
mitjançant una pilastra lateral, de fins a 2m2 de superficie. Tot segons plànols de projecte.
La partida inclou
* Pilastra de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic mínim de 50dBA i
resistència al foc REI120
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(TRES-CENTS EUROS)

P-68

K652IT03

PA

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la reducció d'un pas de porta
mitjançant una pilastra lateral, de fins a 2m2 de superficie i una tarja superior de fins a 1,5m2.
Tot segons plànols de projecte.
La partida inclou
* Pilastra de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà idéntic a l'existent, muntants cada 600
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada
cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic mínim de 50dBA i
resistència al foc REI120
* Tarja superior formada per plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà idèntic a l'existent,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic
mínim de 50dBA i resistència al foc REI120. Inclou possibles perfils de reforç com a dintell
inferior en contacte amb la futura porta tallafocs
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
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* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(SET-CENTS EUROS)
P-69

K652IT04

PA

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la reducció d'un pas de porta
mitjançant una una tarja superior de fins a 3,5m2. Tot segons plànols de projecte.
La partida inclou
* Tarja superior formada per plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà idèntic a l'existent,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic
mínim de 50dBA i resistència al foc REI120. Inclou possibles perfils de reforç com a dintell
inferior
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

300,00

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(TRES-CENTS EUROS)
P-70

K878LIMP

PA

Neteja general final, realitzada per la Contracta, de totes les zones afectades i circumdants a
l'obra amb retirada de runa, tots els elements sobrants, residus, restes de construcció
(incloent sobrants d'instal·lacions) pols, etc seguint instruccions de la Direcció Facultativa i
deixant la totalitat de la zona en condicions per a la inspecció i lliurament definitiu.
(CINQUANTA EUROS)

50,00

€

P-71

KB121JBE

m

Elimininacio de barana existent inferior a <5m. Inclou remat final per acabament i conneció
barana de pasera, pintada, d'iguals característiques que l'existent, formada per passamà rodò
superior, marxapeus de planxa inferior i barrots rodons cada 10 cm, de 100 a 120 cm
d'alçada, soldada a l'obra a trams, a perfil d'acer treballada a taller i amb una capa de
imprimació antioxidant

172,03

€

250,00

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.

(CENT SETANTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
P-72

L84RF005

PA

Afectació de cel ras continu per a l'execució de les obres, a 3m dáltura, consistent a:
* Retallada curosa de tram de cel ras de fins a 3m2 inclosa subestructura de suport
* Reparac ió completa del tram afectat mitjançant la col·Locació de nou tram de placa de
guix inclosa la reposició de possible perfileria de suport afectada
* Rejuntat i pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una
capa segelladora i dues d'acabat
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
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no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS)
P-73

L9CR40A2

u

Reparació de tram de paviment de terratzo de fins a 2m2.
La partida inclou:
* Reposició de trams de peces d'iguals carácterístiques a les existents
* Rejuntat i polit del tram reparat
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

54,89

€

QUADRE DE PREUS II
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P-1

P-2

0003F105

E000AV01

PA

PA

Data: 26/04/21

Treballs d'acondicionament de l'àmbit de les obres, previ al seu inici, consistent en
l'acondicionament i delimitació de l'àmbit mitjançant tanques o barreres de protecció, lones
per evitar la pols i demés elements per tal de garantir que l'àmbit de les obres queda
perfectament delimitat, que no permet el pas de ningú aliè i que evita interferències amb
l'activitat docent
Sense descomposició
Certificats i homologacions dels elements instaladaos en obra.
Sense descomposició

P-3

E4Z11411

m2

B7Z1AA00

m2

Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals elàstics, col·locada
sense adherir
Làmina de neoprè de 10 mm de gruix
Altres conceptes

P-4

E4ZW1750
B0A62M90

u

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó
u

Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella
Altres conceptes

P-5

P-6

Pàg.:

1

350,00

€

350,00000

€

150,00
150,00000

€
€

82,09

€

51,78540
30,30460

€
€

17,06

€

5,76000
11,30000

€
€
€

E6524H4B

m2

Envà provisional desmuntable (10 usos) de taulers DM de 8 mm fixats sobre estructura
senzilla amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària. S'inclou el segellat de juntes, paviment i sostre per
evitar que traspasi la pols. L'enva es muntara amb les peçes talladas fora de l'ambit public,
per tal de no generar pols a l'interior, i en les operacions de perforacions per la col.locació
dels cargols, s'aspirara el pols en el mateix moment de perforar.

7,11

B6B11000

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària,
per a 10 usos

0,12000

€

B0CC1111

m2

Tauler DM-8 per a10 usos

0,60000

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,90000

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,14580

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

1,39500

€

B6B11001

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària,
per a 10m usos
Altres conceptes

0,14000

€

E865IJ02

m2

Revestiment vertical fins a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb tauler de fibres de fusta i
resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de fins a 19 mm de gruix i> = 800 kg / m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-eN 622-5, reacció a el foc B-s2, d0, tallat a mida,
col·locat adherit sobre rastrellat de fusta

3,80920

€

45,76

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
0,62500

€

14,10000

€

Tornillos para madera o tacos de PVC, cadmiados

0,19800

€

Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético

0,03353

€

B0A61500

u

Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo

B0CU24G9

m2

Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas fabricado por proceso seco MDF, de 16 mm
de espesor y >= 800 kg/m3 de densidad, para ambiente seco según UNE-EN 622-5, reacción
al fuego B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de conífera, trabajado en el taller

B0A41200

cu

B0911000

kg
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B0D31000

m3

Data: 26/04/21

Lata de madera de pino
Altres conceptes

P-7

E8940BF0

m2

Pintat d'estructura d'acer galvanitzat a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
fosfatant i dues d'acabat

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZAF000

kg

Imprimació fosfatant
Altres conceptes

P-8

E894BBJ0

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZAA000

kg

Imprimación antioxidante
Altres conceptes

P-9

E8981BA0

m2

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Pàg.:

2

1,06046
29,74301

€
€

30,23

€

3,71790

€

1,69116
24,82094

€
€

28,17

€

3,71790

€

2,32764
22,12446

€
€

10,98

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZA1000

kg

Segelladora
Altres conceptes

P-10

E89B5BJ0

m

Pintat de barana d'acer per pintar, d'iguals característiques que l'existent, formada per
passamà rodò superior, marxapeus de planxa inferior i barrots rodons cada 10 cm, de 100 a
120 cm d'alçada, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat,
color a definir per la DO

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZAA000

kg

Imprimación antioxidante
Altres conceptes

P-11

E9S2MN3B

m2

Paviment de planxa plana de textura amb relleu llagrimat, d'acer galvanitzat de fins 3 mm de
gruix, col·locat soldat sobre perifls d'acer

5,05634

€

0,73134
5,19232

€
€

81,86

€

14,58000

€

11,41000
55,87000

€
€

98,35

€

*El preu de la partida inclou el posterior pintat amb grau de durabilitat M, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80
micres i capa d'acabat de 80 micres, amb un gruix total de protecció de 160 micres, aplicat
manualment, en color a definir per la DF
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
B0CHLN0B

m2

Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix

41,66350

€

K8B72B25

m2

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes protecció amb grau de durabilitat M, per a classe
d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa d'imprimació de 80
micres i capa d'acabat de 80 micres, amb un gruix total de protecció de 160 micres, aplicat
manualment

23,15129

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
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Altres conceptes

33,53521

€

Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix,,
col·locat soldat

74,83

€

43,43510
31,39490

€
€

187,42

€

deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.

P-12

E9S2MQ3B

m2

B0CHLQ0B

m2

Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix,
Altres conceptes

P-13

P-14

EABG3A62

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat, col·locada

26,66000

€

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany
de cop, acabat esmaltat
Altres conceptes

137,14000

€

23,62000

€

Suministre i muntatge de parament de vidre sobre bastiment d'alumini anoditzat natural amb
trencament de pont tèrmic, col·locat sobre bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat
de 620x270 cm, elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN
12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana i vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe
1 (B) 1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
El conjunt el formen els següents elements:
* Doble fulla batent de 240x270cm amb sistema d'apertura interior mitjançant barra antipànic.
Les portes estaran electrificades per tal de permetre la seva connexió al sistema d'alarma de
l'edifici,
* 2 targes fixes de 40x270cm
* 2 targes fixes de 150x270cm

6.464,61

€

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

BABG3762

u

EAF8E9AC

u

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
6,26400

€

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1
segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

1.327,36608

€

u

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

2.476,72590

€

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

2,60960

€

BAF4E4AC

m2

Balconera d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons
UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana
Altres conceptes

2.041,76000

€

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

EC151D06

m2

EAF8CPAC

609,88442

€
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P-15

EASA72VA

u

Data: 26/04/21

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, Ei2-60-C5, de dues fulles batents, de
mesures nominals 1400x2200mm, mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat
d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació, formada per
dues xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense soldadura, farcides de material
ignífug, de 63mm de gruix de fulla, prelacada en colors gris de fàbrica i pintada a l'obra en
color a definir per la DF
* Marc per a instal·lació entre murs model CM65 de 1,5 mm de gruix, amb junta
intumescent,preparat per a la seva instal·lació a obra tant amb garres com amb cargols a
bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a definir per la DF, amb marcat CE,
allotjades dins el propi marc de la porta, amb limitador d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5, amb el cos encastat a la part superior
de la fulla i la guia integrada al propi marc
* Selector de tancament integrat
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb caixa d'acer i fronta zincat, amb
tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer inoxidable, model TESA, Sena, segons
UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic tallafocs a les dues fulles, amb pany embotit,
color i acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb contacte d'estat i placa d'ancoratge a fulla,
segons norma UNE-EN1155, per a les dues fulles, amb polsador manual definit amb precisió
que no estigui ocult pel tancament obert, amb força de retenció nominal addient al pes de les
portes a retenir, de 24 V c.c. de tensió d'alimentació

Pàg.:

4

2.118,47

€

El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la porta
- Certificat de la instal·lació de la porta emès per l'empresa instal·ladora amb el contingut
especificat per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.

P-16

BASA72VA

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 215x210 cm,
preu superior amb tanca antipànic

1.771,90000

€

EAWS1B30

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
Altres conceptes

127,65130

€

218,91870

€

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, Ei2-60-C5, de dues fulles batents, de
mesures nominals 1400x2200mm, mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat
d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació, formada per
dues xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense soldadura, farcides de material
ignífug, de 63mm de gruix de fulla, prelacada en colors gris de fàbrica i pintada a l'obra en
color a definir per la DF
* Premarc metàl·lic sense motllura d'acer galvanitzat, per a mur flexible de guix laminat, que
abraça a la totalitat del mur. El bastiment de base es cargola a l'canal en forma d'U
*Marc per a instal·lació cantoner CS5 de 1,5 mm de gruix, amb junta intumescent,preparat
per a la seva instal·lació a obra tant amb garres com amb cargols a bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a definir per la DF, amb marcat CE,
allotjades dins el propi marc de la porta, amb limitador d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5, amb el cos encastat a la part superior
de la fulla i la guia integrada al propi marc
* Selector de tancament integrat

2.118,47

€

EASAIT01

u
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* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb caixa d'acer i fronta zincat, amb
tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer inoxidable, model TESA, Sena, segons
UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic tallafocs a les dues fulles, amb pany embotit,
color i acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb contacte d'estat i placa d'ancoratge a fulla,
segons norma UNE-EN1155, per a les dues fulles, amb polsador manual definit amb precisió
que no estigui ocult pel tancament obert, amb força de retenció nominal addient al pes de les
portes a retenir, de 24 V c.c. de tensió d'alimentació
El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la porta
- Certificat de la instal·lació de la porta emès per l'empresa instal·ladora amb el contingut
especificat per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.

P-17

BASA72VA

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 215x210 cm,
preu superior amb tanca antipànic

1.771,90000

€

EAWS1B30

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
Altres conceptes

127,65130

€

218,91870

€

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, Ei2-60-C5, de dues fulles batents
asimétriques , de mesures nominals 1800x2200mm (1000+800mm), mod. Túria d'Andreu o
equivalent, amb certificat d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació (fulla activa
1000x2200 i fulla inactiva 800x2200mm), formada per dues xapes d'acer de 0,8mm.
acoblades entre si sense soldadura, farcides de material ignífug, de 63mm de gruix de fulla,
prelacada en colors gris de fàbrica i pintada a l'obra en color a definir per la DF
* Premarc metàl·lic sense motllura d'acer galvanitzat, per a mur flexible de guix laminat, que
abraça a la totalitat del mur. El bastiment de base es cargola a l'canal en forma d'U
*Marc per a instal·lació cantoner CS5 de 1,5 mm de gruix, amb junta intumescent,preparat
per a la seva instal·lació a obra tant amb garres com amb cargols a bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a definir per la DF, amb marcat CE,
allotjades dins el propi marc de la porta, amb limitador d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5, amb el cos encastat a la part superior
de la fulla i la guia integrada al propi marc
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb caixa d'acer i fronta zincat, amb
tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer inoxidable, model TESA, Sena, segons
UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic tallafocs, a la fulla activa, amb pany embotit,
color i acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb contacte d'estat i placa d'ancoratge a fulla,
segons norma UNE-EN1155, per a la fulla activa, amb polsador manual definit amb precisió
que no estigui ocult pel tancament obert, amb força de retenció nominal addient al pes de les
portes a retenir, de 24 V c.c. de tensió d'alimentació

2.077,23

€

EASAIT02

u

El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la porta
- Certificat de la instal·lació de la porta emès per l'empresa instal·ladora amb el contingut
especificat per la DF
- Marcat CE de la porta
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*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.

P-18

BASA72VA

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 215x210 cm,
preu superior amb tanca antipànic

1.771,90000

€

EAWS1B30

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
Altres conceptes

63,82565

€

EB121JAH

u

BB121JA0

P-19

EB121JAM

m

m

241,50435

€

Treballs d'unió entre la barana d'acer nova i la existent, amb aportació del petit material
necessari per la connexió dels dos elements

109,18

€

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària
Altres conceptes

49,86000
59,32000

€

Barana d'acer per a pintar, amb passamà de tub de 50 mm de diametre, travesser inferior a
modo de rodapeus i superior, muntants cada 100 cm de passamans de 70x10 mm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària de rodons massissos de 14 mm de diametre, fixada a
estructura metal.lica amb soldadura.

139,04

€

BB121JA0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm
i brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

99,72000

€

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

1,98000
37,34000

€
€

5,18

€

Altres conceptes
P-20

P-21

EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

BG21H710

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una
rigidesa dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

2,60100

€

EG222715

m

BG222710

P-22

EM112120

m

u

2,42900

€

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V, muntat sobre sostremort

1,11

€

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V
Altres conceptes

0,19380

€

0,91620

€

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

61,26

€

BM112120

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície

43,51000

€

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

0,35000
17,40000

€
€

226,26

€

Altres conceptes
P-23

€

EM11EG01

u

Subministrament i colocació de detector de fums amb base, sirena i flash EN54-3/23 AISL. de
la marca honeywell o equivalent, amb codi B501AP+DSS PC-IO2.
totalment instal·lat i en funcionament
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BM112120

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

BM11EG01

u

detecor amb sirena i flash

EM12EG01

u

BM12EG01

EM132121

u

P-27

P-28

€

450,00000
72,37000

€
€

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada
des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior

75,49

€

Ampliacio central incendis

BM132121

u

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada
des del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la
norma UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

56,22000

€

BMY13000

u

Part proporcional d'elements especials per a sirenes

0,58000
18,69000

€
€

60,49

€

EM1421D2

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, muntat
superficialment

0,29000

€

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per
trencament d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar
superficialment
Altres conceptes

42,87000

€

17,33000

€

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor , i portes xapa d'acer pintada ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de
6 kg, , per a col·locar superficialment i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

362,77

€

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

BM1421D2

u

EM236ABC

u

0,60000

€

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor , i portes xapa d'acer pintada ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de
6 kg, , per a col·locar superficialment i en posició horitzontal
Altres conceptes

255,27000

€

106,90000

€

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor , i portes xapa d'acer pintada ,
inclosa BIE (debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de
6 kg, , per a col·locar superficialment i en posició horitzontal, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i muntatge

246,97

€

BMY23000

u

Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi

BM236ABC

u

EM23EG01

u

BMY23000

u

Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi

BM23EG01

u

Moviment de BIE a menys de 25m

0,60000
Altres conceptes

P-29

0,35000

€

Altres conceptes
P-26

€

522,37

Altres conceptes
P-25

43,51000

€
€

Ampliació centraleta Honeywell ID3000, amb 2 moduls per la inclusió de 100 detecctors en
nous llaços d'incendis.
marcar honeywell o equivalent model 020-588
U

7

150,00000
32,40000

Altres conceptes
P-24

Pàg.:

EM31271K

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió
incorporada, acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment
en armari

€

150,00000
96,37000

€
€

100,74

€
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BM312711

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia 34A-183B/C, amb pressió
incorporada, acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

BM3A1000

u

Armari per a extintor per a muntar superficialment
Altres conceptes

P-30

EMD62A03

m

BMD62A00

Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub
m

Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm
Altres conceptes

P-31

EMD6EG04

m

Renidor porta talla focs 1000kg/1100N, dissenyat per mantenir obertes les portes tallafocs,
actuació a 24Vcc.
placa ferromagnetica articulada

P-33

P-34

P-35

P-36

€

0,31000

€

32,55000
28,87000

€
€

1,61

€

0,72000
0,89000

€
€

716,61

€

0,72000
65,89000

€
€

Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament vertical

15,31

€

Renidor porta contra incendis amb iman

BMD62A00

m

Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm

u

39,01000

€

u

EMSB5BA2

8

650,00000

BMD6EG06

Altres conceptes
P-32

Pàg.:

BMSB5BA0

u

Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè
d'1,5 mm de gruix

5,56000

€

B0A61500

u

Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo
Altres conceptes

0,40000
9,35000

€
€

Altres conceptes

2,41
2,41000

€
€

8,03

€

G2241010

m2

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

H15118D1

m2

B15Z1500

m

Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut

0,10250

€

B151K050

m2

Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut
Altres conceptes

4,44000
3,48750

€
€

Partida alçada sense cost.
Control de qualitat de la instal·lació d'elements amb requisits d'estabilitat a el foc utilitzats en
l'execució d'obra comprenent com a mínim els següents documents:
* Certificat de l'empresa aplicadora, indicant que l'element instal·lat compleix amb els
requisits d'estabilitat a el foc mínims exigits en projecte
Sense descomposició

250,00

€

250,00000

€

0,00

€

J011Z202

K0000000

PA

NOTA

Cortina antipols a base de vela de lona de polietilè amb malla de reforç i traus perimetrals,
corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge inclòs

La valoració de cadascuna de les partides de el Pressupost ha d'incloure:
* Els mitjans auxiliars (mà d'obra, material i maquinària) necessaris per a la correcta
execució de la partida
* Els elements de seguretat i salut complementaris que la contracta estimi oportuns
* Les proteccions necessàries per a la resta d'elements propers als treballs que no estiguin
afectats pels mateixos
* Proteccions individuals i col·lectives així com de el lloc de treball i les mesures de prevenció
* Transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars
* Neteja de el lloc de treball
* L'autocontrol de qualitat de totes les partides
* La càrrega, transport i gestió de residus (cànons d'abocament, etc ...) de totes les partides
de conformitat amb les directrius de les normatives vigents pel que fa a la regulació
d'enderrocs i altres residus de construcció així com qualsevol altra normativa aplicable per
temes de seguretat, urbanisme o ordenances municipals
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Sense descomposició

0,00000

€

El Contractista és responsable de gestionar les restes de l'obra de conformitat amb les
directrius de l'D. 89/2010, de 29 de juny, i de l'R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels
enderrocs i altres residus de construcció.

0,00

€

0,00000

€

0,00

€

0,00000

€

0,00

€

0,00000

€

463,68

€

463,68000

€

185,47

€

185,47000

€

139,10

€

139,10000

€

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat i seran a càrrec de l'contractista els costos que
això comporti.
Si en els treballs considerats en la present documentació es detectés la presència
d'instal·lacions que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es
comunicarà immediatament a la DF i Propietat per avaluar la situació i gestionar-la
adequadament.
Sense descomposició
P-38

P-39

K0000030

K0000040

NOTA

NOTA

Un cop es doni per conclosa l'execució d'una partida es realitzarà una inspecció, per part de
la DF / DE.
Si s'observessin irregularitats atribuïbles a l'execució, la DF / D'indicarà a la Contracta que
es procedeixi a la correcció de les mateixes i en cap cas això suposarà cost addicional que
afecti la Propietat.
Sense descomposició
Totes les certificacions s'han de fer a origen.
Les certificacions presentades mostraran amb detall la certificació a origen, la certificació
anterior i la certificació del mes de totes les partides contemplades en contracte fins i tot
encara que aquesta hagi estat nul·la o d'escàs volum. A més, la certificació s'acompanyarà
amb plànols o croquis d'obra de les unitats d'obra realment executades on s'indiqui la seva
localització i permetin tenir traçabilitat de les unitats a certificar en el mes.
Sense descomposició

P-40

K2182D01

PA

Partida alçada per als treballs d'enderroc curós, per trams, de peces prefabricades de
formigó, fins a 3m d'altura i del sòcol d'obra sobre el que recolzen les actuals finestres, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
Altres conceptes

P-41

K218EG02

PA

Partida per la modificació de taulell i seients d'alumnes, la partida compren.
-Tall en el taulell i estructura metalica de suport de taula i cadires
-Treballs de polit i acabat de l'estructura metalica i remats
-pintat de l'estructura metalica amb 2 capes de pintura.

Altres conceptes
P-42

K218EG03

PA

Partida per la Eliminacióde taulell i seients d'alumnes, la partida compren.
-Arranacada de taulell complert a taula i cadies
-arrancada de taullel de la fina antertior
-Arrancada de seients de la fila posterior.
-polit de la estructura metalica.
-pintat amb 2 capes de pintura l'estructura metalica.
-Portar les deixalles a centre gestor.

Altres conceptes
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K21A3A1A

u
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Enderroc de parament interior de vidre amb carpinteria d'alumini, de fins a 3m d'altura i 15m2
de superficie, format per doble porta de fulles batents i tarjes fixes, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
Altres conceptes

P-44

K21AIJ03

u

Arrencada d'arrambador de panells de fusta tipus DM de fins a 2,5m d'altura , de fins a 3m2
de superfície, inclòs l'arrencat del rastrellat de suport a parament, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
Altres conceptes

P-45

K21AIT01

u

Arrencada de bastiment de pas format per marc i tapetes perimetrals de fusta, de fusta i
tapetes laterals, d'una latura de fins a 3,5m i un perímetre de fins a 9m, amb mitjans manuals
i càrrega manual sobre camió o contenidor
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
Altres conceptes

P-46

K21AIT20

u

Enderroc de parament interior de vidre amb carpinteria d'alumini, de fins a 3m d'altura i 15m2
de superficie, format per dos mòduls dobles amb part fixe i finestres corredisses , amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La partida inclou el
complet desmuntatge del parement, inclosa la caixa de persiana que l'acompanya
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
Altres conceptes

P-47

P-48

K21B1011

K21GIJ03

m

PA

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Revisió i modificació d'instal·lació elèctrica i d'i·luminació, detecció i veu i dades etc..
afectades per les obres, amb mitjans manuals i mecànics, realitzat per personal especialitzat
seguint les indicacions de la DF, neteja i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs inclouen el desviament d'instal·lacions, el possible desmuntatge d'elements o
suministrament de nous, acopi en lloc segur i posterior muntatge, i en general tots aquells
treballs necessaris per a garantir la correcta i completa dequació de les instal·lacions a les
obres previstes
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.

Pàg.:
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294,49

€

294,49000

€

91,37

€

91,37000

€

46,37

€

46,37000

€

441,73

€

441,73000

€

20,41

€

20,41000

€

200,00

€
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P-49

P-50

K222242A

K2241200

m3

m2

Data: 26/04/21

Pàg.:

11

Sense descomposició

200,00000

€

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb miniexcavadora, amb terres deixades a la vora i part càrregdes mecànica
sobre camió
Altres conceptes

11,65

€

11,65000

€

6,96
6,96000

€
€

37,64

€

37,64000

€

34,15

€

34,15000

€

12,66

€

12,66000

€

11,71

€

11,71000

€
€

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de fondària
Altres conceptes

P-51

P-52

P-53

P-54

P-55

P-56

K225277F

K246115A

K2R300J0

K2R540J0

m3

m3

Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de
capacitat
Altres conceptes
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat
Altres conceptes

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,06

B2RA73G0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

20,05000

2,01000

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

6,77

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels
residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes

6,15000

K2RA7LP1

K31522C1
B065760B

P-58

m3

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM
Altres conceptes

K2RA73G0

B2RA7LP1

P-57

m3

K31B3000
B0A14200

m3

m3

m3
m3

kg
kg

€

€

0,62000

€

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

96,11

€

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes

76,83500
19,27500

€

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,39

€

0,00610
1,38390

€
€

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

€
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P-59

K31DD100

m2

Data: 26/04/21

26,53

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments
Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,11322

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,22965

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

1,01990

€

B0D31000

m3

Lata de madera de pino

0,27774

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,41900

€

B0DZA000

l

Desencofrant

0,07530
23,39519

€
€

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim, HA-25/B/20/IIa de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb cubilot

119,22

€

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa
Altres conceptes

72,36900
46,85100

€

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 3 m, d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

1,49

€

0,00744
1,48256

€
€

37,17

€

K32515H3

K32B300P
B0A14200

m3
m3

kg
kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Altres conceptes

P-62

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs
de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist

m2

B0DZA000

l

Desencofrant

0,25100

€

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm

0,59000

€

B0D81650

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos

3,74220

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,50976

€

B0A31000

kg

Clau acer

0,15407

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,10009
31,82288

€
€

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

18,30

€

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20
Altres conceptes

6,38980

K3Z112T1
B06NLA2B

P-64

K444511D

B44Z5015

P-65

€

K32D1123

Altres conceptes
P-63

€

kg

B065960B

P-61

12

B0A14300

Altres conceptes
P-60

Pàg.:

K444512D

B44Z5025

m2
m3

kg

kg

kg

kg

€

11,91020

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,37

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb
una capa d'imprimació antioxidant
Altres conceptes

1,06000

€

1,31000

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb
una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

2,46

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb
cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,14000

€
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P-66

K45RU510

m2

Data: 26/04/21

Pàg.:

13

Altres conceptes

1,32000

€

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

190,00

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.

P-67

B0717000

kg

Mortero polimérico de cemento con resinas epoxi para imprimación anticorrosiva y puente de
unión

6,57600

€

B0715100

kg

Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción
controlada para reparación
Altres conceptes

61,50000

€

K652IT02

PA

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la reducció d'un pas de porta
mitjançant una pilastra lateral, de fins a 2m2 de superficie. Tot segons plànols de projecte.
La partida inclou
* Pilastra de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic mínim de 50dBA i
resistència al foc REI120
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
Sense descomposició

P-68

K652IT03

PA

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la reducció d'un pas de porta
mitjançant una pilastra lateral, de fins a 2m2 de superficie i una tarja superior de fins a 1,5m2.
Tot segons plànols de projecte.
La partida inclou
* Pilastra de plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà idéntic a l'existent, muntants cada 600
mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada
cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic mínim de 50dBA i
resistència al foc REI120
* Tarja superior formada per plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà idèntic a l'existent,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic
mínim de 50dBA i resistència al foc REI120. Inclou possibles perfils de reforç com a dintell
inferior en contacte amb la futura porta tallafocs
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista

121,92400

€

300,00

€

300,00000

€

700,00

€
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Sense descomposició

700,00000

€

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la reducció d'un pas de porta
mitjançant una una tarja superior de fins a 3,5m2. Tot segons plànols de projecte.
La partida inclou
* Tarja superior formada per plaques de guix laminat format per estructura senzilla normal
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà idèntic a l'existent,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic
mínim de 50dBA i resistència al foc REI120. Inclou possibles perfils de reforç com a dintell
inferior
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

300,00

€

300,00000

€

50,00

€

50,00000

€

172,03

€

europea de residus.

P-69

K652IT04

PA

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
Sense descomposició
P-70

P-71

K878LIMP

KB121JBE

PA

m

Neteja general final, realitzada per la Contracta, de totes les zones afectades i circumdants a
l'obra amb retirada de runa, tots els elements sobrants, residus, restes de construcció
(incloent sobrants d'instal·lacions) pols, etc seguint instruccions de la Direcció Facultativa i
deixant la totalitat de la zona en condicions per a la inspecció i lliurament definitiu.
Sense descomposició
Elimininacio de barana existent inferior a <5m. Inclou remat final per acabament i conneció
barana de pasera, pintada, d'iguals característiques que l'existent, formada per passamà rodò
superior, marxapeus de planxa inferior i barrots rodons cada 10 cm, de 100 a 120 cm
d'alçada, soldada a l'obra a trams, a perfil d'acer treballada a taller i amb una capa de
imprimació antioxidant
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.

P-72

B0710180

t

Mortero para albañilería, clase M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según
norma UNE-EN 998-2

0,34730

€

BB121JB0

m

Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes
cada 100 cm y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura
Altres conceptes

107,21000

€

64,47270

€

Afectació de cel ras continu per a l'execució de les obres, a 3m dáltura, consistent a:
* Retallada curosa de tram de cel ras de fins a 3m2 inclosa subestructura de suport
* Reparac ió completa del tram afectat mitjançant la col·Locació de nou tram de placa de
guix inclosa la reposició de possible perfileria de suport afectada
* Rejuntat i pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una
capa segelladora i dues d'acabat

250,00

€

L84RF005

PA

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
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Sense descomposició
P-73

L9CR40A2

u

Reparació de tram de paviment de terratzo de fins a 2m2.
La partida inclou:
* Reposició de trams de peces d'iguals carácterístiques a les existents
* Rejuntat i polit del tram reparat

Pàg.:

15

250,00000

€

54,89

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a la completa i correcta
execució dels treballs descrits, i el transport fins a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada de residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista
europea de residus.
L9CRJ100

m2

Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant el material desprès, refent els junts amb
beurada, i polit final

29,30898

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

1,13970

€

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,15450
24,28682

€
€

Altres conceptes

DESCOMPOSATS
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Pàg.:

1

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

22,50000

€

A0122000

h

Oficial 1a albañil

17,85000

€

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

24,50000

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

24,50000

€

A0125000

h

Oficial 1a soldador

25,72000

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

18,83000

€

A0128000

h

Oficial 1a polidor

25,29000

€

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

25,29000

€

A012A000

h

Oficial 1a carpintero

24,41000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

25,29000

€

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

26,05000

€

A012F000

h

Oficial 1a manyà

25,69000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

24,16000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

26,13000

€

A0133000

h

Ajudant encofrador

21,75000

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

21,75000

€

A0135000

h

Ajudant soldador

22,50000

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

17,53000

€

A013A000

h

Ayudante carpintero

21,41000

€

A013D000

h

Ajudant pintor

22,42000

€

A013F000

h

Ajudant manyà

22,50000

€

A013H000

h

Ajudant electricista

20,73000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

22,42000

€

A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

41,53000

€

A0149000

h

Manobre guixaire

21,00000

€

A0150000

h

Peón especialista (1.8 Coef)

43,70000

€

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

17,95000

€

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

15,14000

€
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2

MAQUINÀRIA

C13124B0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

115,87000

€

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

45,00000

€

C1317430

h

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t

50,19000

€

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

5,56000

€

C1503000

h

Camió grua

51,05000

€

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,92000

€

C1RA2900

m3

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

11,51000

€

C2001000

h

Martillo rompedor manual

4,07000

€

C2007000

h

Polidora

2,59000

€

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,50000

€

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,65000

€
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Pàg.:

3

MATERIALS

1,83000

€

19,15000

€

116,11000

€

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,13000

€

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,13000

€

B0523300

kg

Guix escaiola amb additius de designació A, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,31000

€

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,25000

€

B065760B

m3

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

69,85000

€

B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

67,32000

€

B06NLA2B

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

59,44000

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

37,99000

€

B0710180

t

Mortero para albañilería, clase M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

34,73000

€

B0715100

kg

Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas y fibras, tixotrópico y de retracción controlada
para reparación

0,82000

€

B0717000

kg

Mortero polimérico de cemento con resinas epoxi para imprimación anticorrosiva y puente de unión

5,48000

€

B0911000

kg

Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho sintético

4,04000

€

B0A12000

kg

Filferro acer galvanitzat

2,16000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,22000

€

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

1,11000

€

B0A31000

kg

Clau acer

1,53000

€

B0A41200

cu

Tornillos para madera o tacos de PVC, cadmiados

3,30000

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

9,30000

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

2,43000

€

B0A61500

u

Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo, con tornillo

0,10000

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15000

€

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

0,99000

€

B0A62M90

u

Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i femella

5,76000

€

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,65000

€

B0CC1111

m2

Tauler DM-8 per a10 usos

0,60000

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,92000

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,01000

€

B0CHLN0B

m2

Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 3 mm de gruix

40,45000

€

B0CHLQ0B

m2

Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix,

42,17000

€

B0CU24G9

m2

Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas fabricado por proceso seco MDF, de 16 mm de
espesor y >= 800 kg/m3 de densidad, para ambiente seco según UNE-EN 622-5, reacción al fuego
B-s2, d0, acabado revestido con chapa de madera de conífera, trabajado en el taller

14,10000

€

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,34000

€

B0D31000

m3

Lata de madera de pino

252,49000

€

B0111000

m3

Aigua

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

B0512401

t

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

B0521100

kg

B0521200
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B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

9,91000

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,29000

€

B0D81650

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos

3,24000

€

B0DZA000

l

Desencofrant

2,51000

€

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x250 cm

0,59000

€

B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,18000

€

B151K050

m2

Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus perimetrals, per a seguretat i salut

3,70000

€

B15Z1500

m

Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a seguretat i salut

0,41000

€

B2RA73G0

t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

20,05000

€

B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

6,15000

€

B44Z5015

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,06000

€

B44Z501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,08000

€

B44Z5025

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una
capa d'imprimació antioxidant

1,14000

€

B6B11000

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària, per a
10 usos

0,12000

€

B6B11001

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària, per a
10m usos

0,14000

€

B6B11111

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 36 mm d'amplària

0,93000

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària

0,91000

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,89000

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

0,51000

€

B7C9R5M0

m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W

2,57000

€

B7DZC121

u

Almohadilla de protección contra el fuego de material intumescente termoexpansivo, de
340x200x35 mm, para sellar huecos de paso de instalaciones

17,48000

€

B7DZD111

l

Espuma sellante de protección contra el fuego, de estructura celular fina y poro cerrado, de color
gris, con una conductividad térmica 0.035 W/mK, para aplicar con pistola

0,62000

€

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

16,31000

€

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

13,05000

€

B7J500W0

l

Espuma de poliuretano en aerosol

16,22000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,07000

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,07000

€

B7Z1AA00

m2

Làmina de neoprè de 10 mm de gruix

50,77000

€

B8411C50

m2

Placa d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm, per a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0

3,74000

€

B8455210

m2

Placa de fibres de fusta MDF revestida amb xapa de fusta, acabat llis, amb cantell rebaixat (E)
segons UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 13 mm de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0

59,35000

€
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4,16000

€

14,58000

€

2,84000

€

Pintura epoxi bicomponente, para sistemas de protección de del acero

6,64000

€

Pintura de poliuretano bicomponente, para sistemas de protección de del acero

7,66000

€

kg

Segelladora

4,78000

€

B8ZAA000

kg

Imprimación antioxidante

11,41000

€

B8ZAF000

kg

Imprimació fosfatant

8,29000

€

B9CZ2000

kg

Beurada de color

1,03000

€

B9U7U010

m

Zócalo de madera de tablero de DM de 25 mm de espesor, para pintar o barnizar, de 10 cm de
altura

2,61000

€

BABG3762

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop,
acabat esmaltat

137,14000

€

BAF4C4AC

m2

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació
mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al
vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

145,06000

€

BAF4E4AC

m2

Balconera d'alumini anoditzat natural, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima
C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

255,22000

€

BASA72VA

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 215x210 cm, preu
superior amb tanca antipànic

885,95000

€

BATA8342

u

Puerta acústica de interior tipo block, con tablero de fibras de madera y resinas sintéticas fabricado
por el proceso seco MDF acabado con estratificado, de 40 mm de espesor, con un aislamiento a
ruido aéreo de 32 dbA, de una hoja batiente de caras lisas de 70 cm de anchura y 200 cm de
altura, junta bilavial en el travesaño inferior, marco de madera junta isofónica perimetral, incluyendo
herraje, cerradura de resbalón y llave y pomo

413,68000

€

BAWS1B30

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

53,97000

€

BAZ2UP10

m

Galze per a folrat de bastiment de base de 3/4, per a fulla batent, de fusta o DM per pintar

6,53000

€

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

26,66000

€

BB121JA0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada 100 cm i
brèndoles cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

99,72000

€

BB121JB0

m

Barandilla de acero para pintar, con pasamanos, travesaño inferior y superior, montantes cada 100
cm y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura

107,21000

€

BC151D02

m2

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600

69,74000

€

BG21H710

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

2,55000

€

BG222710

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

0,19000

€

BGW21000

u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC

0,15000

€

B84ZD510

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant retícula, inclòs part
proporcional de perfils de remat, suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B89ZPD00

kg

Pintura plástica, para interiores

B89ZPE50

l

B89ZPP60

l

B8ZA1000
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43,51000

€

detecor amb sirena i flash

150,00000

€

Ampliacio central incendis

450,00000

€

1,80000

€

273,95000

€

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència acústica 93 dB, alimentada des
del llaç, amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma
UNE-EN 54-3, per a col·locació interior

56,22000

€

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

42,87000

€

BM236ABC

u

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per armari de xapa d'acer
pintada per allotjament independent de mànega i extintor , i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE
(debanadora d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6 kg, , per a
col·locar superficialment i en posició horitzontal

255,27000

€

BM23EG01

u

Moviment de BIE a menys de 25m

150,00000

€

BM312711

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficacia 34A-183B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color vermell

39,01000

€

BM3A1000

u

Armari per a extintor per a muntar superficialment

32,55000

€

BMD62A00

m

Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm

0,72000

€

BMD6EG06

u

Renidor porta contra incendis amb iman

650,00000

€

BMSB5BA0

u

Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm
de gruix

5,56000

€

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

0,35000

€

BMY13000

u

Part proporcional d'elements especials per a sirenes

0,58000

€

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

0,29000

€

BMY23000

u

Part proporcional d'elements especials per a boques d'incendi

0,60000

€

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

0,31000

€

BM112120

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície

BM11EG01

u

BM12EG01

U

BM12EG03

u

Cable incendis vermell / negre 2x1.5mm2

BM12UG10

u

Centraleta electrònica per a la detecció de gas natural, amb un sensor incorporat

BM132121

u

BM1421D2

Millora PCI Aules UAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/04/21

Pàg.:

7

ELEMENTS COMPOSTOS

D0701641

m3

Rend.: 1,000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

106,09000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,000 /R x

Peón especialista (1.8 Coef)

43,70000 =

Subtotal:

43,70000
43,70000

43,70000

Maquinària
C1705600

h

0,700 /R x

Formigonera de 165 l

1,92000 =

Subtotal:

1,34400
1,34400

1,34400

Materials
B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x

m3

Aigua

0,200

x

19,15000 =
1,83000 =

31,21450

B0111000
B0512401

t

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

0,250

x

116,11000 =

29,02750

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0701821

m3

0,36600

60,60800

60,60800

1,00 %

0,43700

COST DIRECTE

106,08900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

106,08900

Rend.: 1,000

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

119,08000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,000 /R x

Peón especialista (1.8 Coef)

43,70000 =

Subtotal:

43,70000
43,70000

43,70000

Maquinària
C1705600

h

0,700 /R x

Formigonera de 165 l

1,92000 =

Subtotal:

1,34400
1,34400

1,34400

Materials
B0512401

t

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

0,380

x

116,11000 =

44,12180

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x

m3

Aigua

0,200

x

19,15000 =
1,83000 =

29,10800

B0111000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

0,36600
73,59580

1,00 %

73,59580
0,43700

COST DIRECTE

119,07680

COST EXECUCIÓ MATERIAL

119,07680
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D070A4D1

m3

Rend.: 1,000

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

200,62000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

1,050 /R x

Peón especialista (1.8 Coef)

43,70000 =

Subtotal:

45,88500
45,88500

45,88500

Maquinària
C1705600

h

0,725 /R x

Formigonera de 165 l

1,92000 =

Subtotal:

1,39200
1,39200

1,39200

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,200

x

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x

29,29950

x

1,83000 =
19,15000 =
116,11000 =

B0512401

t

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

0,200

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x

0,25000 =

100,00000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D07J1100

m3

0,36600
23,22200

152,88750

152,88750

1,00 %

0,45885

COST DIRECTE

200,62335

COST EXECUCIÓ MATERIAL

200,62335

Rend.: 1,000
Unitats

Pasta de guix B1

126,31000
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0149000

h

1,000 /R x

Manobre guixaire

21,00000 =

Subtotal:

21,00000
21,00000

21,00000

Materials
B0111000

m3

Aigua

B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,600

x

800,000

x

1,83000 =
0,13000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D0B2A100

kg

1,09800
104,00000
105,09800

105,09800

1,00 %

0,21000

COST DIRECTE

126,30800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

126,30800

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

Unitats

0,93000

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005 /R x

24,50000 =

0,12250

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005 /R x

21,75000 =

0,10875

€

Import

Millora PCI Aules UAB
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal:

0,23125

0,23125

Materials
B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

1,050

x

0,65000 =

0,68250

0,0102

x

1,22000 =

0,01244

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

0,69494
1,00 %

0,69494
0,00231

COST DIRECTE

0,92850

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,92850
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€
Treballs d'acondicionament de l'àmbit de les obres,
Rend.: 1,000
350,00
previ al seu inici, consistent en l'acondicionament i
delimitació de l'àmbit mitjançant tanques o barreres
de protecció, lones per evitar la pols i demés
elements per tal de garantir que l'àmbit de les obres
queda perfectament delimitat, que no permet el pas
de ningú aliè i que evita interferències amb l'activitat
docent
______________________________________________________________________________________________________________
P-1

0003F105

PA

€
04.01.1
u
partida per girar portes
Rend.: 1,000
0,00
______________________________________________________________________________________________________________
€
Certificats i homologacions dels elements instaladaos
Rend.: 1,000
150,00
en obra.
______________________________________________________________________________________________________________
P-2

E000AV01

PA

E4435115

kg

Estructura de suport de nova passera formada per
perfils principals i secundaris, d'acer S275JR segons
UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura

Rend.: 1,000

2,03

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

22,50000 =
25,72000 =

0,22500

Import

Ma d'obra
A0135000

h

Ajudant soldador

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,010 /R x
0,018 /R x
Subtotal:

0,46296
0,68796

0,68796

Maquinària
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,018 /R x

3,50000 =

Subtotal:

0,06300
0,06300

0,06300

Materials
B44Z501A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000

x

1,08000 =

Subtotal:

1,08000

1,08000

1,08000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,01720

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

1,84816
0,18482

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,03297
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P-3

E4Z11411

m2

Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a
recolzaments estructurals elàstics, col·locada sense
adherir

Rend.: 1,000

Unitats

82,09

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

1,000 /R x

Oficial 1a

22,50000 =

Subtotal:

22,50000
22,50000

22,50000

Materials
B7Z1AA00

m2

Làmina de neoprè de 10 mm de gruix

1,020

x

50,77000 =

Subtotal:

51,78540
51,78540

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,33750

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

74,62290
7,46229

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-4

E4ZW1750

u

51,78540

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16
mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó

82,08519

Rend.: 1,000

Unitats

17,06

Preu

Parcial

22,50000 =
41,53000 =

3,37500

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

0,150 /R x
0,150 /R x
Subtotal:

6,22950
9,60450

9,60450

Materials
B0A62M90

u

Tac d'acer de d 16 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000

x

5,76000 =

Subtotal:

5,76000
5,76000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14407

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

15,50857
1,55086

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E612T5AK

m2

5,76000

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
totxana, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN
771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col·locat
amb morter 1:2:10 amb ciment CEM II, prevista per al
tapati de forats de fins a 5m2 de superficie

17,05942

Rend.: 1,000

70,14

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats
Ma d'obra

Preu

Parcial

Import
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A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

A0122000

h

Oficial 1a albañil

1,000 /R x
0,616 /R x

41,53000 =
17,85000 =

Subtotal:

41,53000
10,99560
52,52560

52,52560

Materials
B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

30,600

x

0,18000 =

5,50800

D070A4D1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2.5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,022

x

200,62335 =

4,41371

Subtotal:

9,92171

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,31314

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

63,76045
6,37605

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-5

E6524H4B

m2

9,92171

Envà provisional desmuntable (10 usos) de taulers
DM de 8 mm fixats sobre estructura senzilla amb
perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants
cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48
mm d'amplària. S'inclou el segellat de juntes,
paviment i sostre per evitar que traspasi la pols.
L'enva es muntara amb les peçes talladas fora de
l'ambit public, per tal de no generar pols a l'interior, i
en les operacions de perforacions per la col.locació
dels cargols, s'aspirara el pols en el mateix moment
de perforar.

70,13650

Rend.: 1,168

Unitats

7,11

Preu

Parcial

18,83000 =
17,53000 =

1,61216

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,100 /R x
0,100 /R x
Subtotal:

1,50086
3,11302

3,11302

Materials
B0CC1111

m2

Tauler DM-8 per a10 usos

1,000

x

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària, per a 10m
usos

1,000

x

0,60000 =
0,14000 =

0,60000

B6B11001

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x

0,15000 =

0,90000

B6B11000

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària, per a 10 usos

1,000

x

0,12000 =

0,12000

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,060

x

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,150

x

2,43000 =
9,30000 =

0,14580

B0A44000

Subtotal:

0,14000

1,39500
3,30080

3,30080

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,04670

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

6,46052
0,64605

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,10657
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E7DZB3HH

m2

Segellat de buit de pas d'instal·lacions amb coixinet
de material intumescent termoexpansivo, amb
resistència a el foc EI-180

Rend.: 1,000

Unitats

309,44

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

1,000 /R x

Oficial 1a col·locador

18,83000 =

Subtotal:

18,83000
18,83000

18,83000

Materials
B7DZC121

u

Almohadilla de protección contra el fuego de material
intumescente termoexpansivo, de 340x200x35 mm,
para sellar huecos de paso de instalaciones

15,000

x

17,48000 =

Subtotal:

262,20000

262,20000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28245

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

281,31245
28,13125

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E7DZEB11

m2

262,20000

Segellat de protecció contra el foc de buit de 100x50
mm com a màxim per a pas d'1 a 3 cables a través de
mur amb escuma autoinflable d'estructura cel·lular
fina i porus tancat, amb una conductivitat tèrmica
0.035 W / mK, amb resistència a el foc EI- 90, i
aplicat amb pistola

309,44370

Rend.: 1,000

Unitats

21,71

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

1,000 /R x

Oficial 1a col·locador

18,83000 =

Subtotal:

18,83000
18,83000

18,83000

Materials
B7DZD111

l

Espuma sellante de protección contra el fuego, de
estructura celular fina y poro cerrado, de color gris,
con una conductividad térmica 0.035 W/mK, para
aplicar con pistola

1,000

x

0,62000 =

Subtotal:

m2

0,62000

0,62000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28245

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

19,73245
1,97325

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E81125A4

0,62000

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi

Rend.: 1,000

21,70570
41,00

€
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170904 segons la Llista europea de residus.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a albañil

A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

0,800 /R x
0,480 /R x

17,85000 =
41,53000 =

Subtotal:

14,28000
19,93440
34,21440

34,21440

Materials
B0512401

t

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

0,0032

x

116,11000 =

0,37155

D0701641

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0173

x

106,08900 =

1,83534

Subtotal:

2,20689

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,85536

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

37,27665
3,72767

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E8121112

m2

2,20689

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN
13279-1

41,00432

Rend.: 1,000

7,07

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.

Unitats

Preu

Parcial

21,00000 =
25,29000 =

1,36500

Import

Ma d'obra
A0149000

h

Manobre guixaire

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

0,065 /R x
0,130 /R x
Subtotal:

3,28770
4,65270

4,65270

Materials
B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

D07J1100

m3

Pasta de guix B1

0,798

x

0,13000 =

0,10374

0,0123

x

126,30800 =

1,55359

Subtotal:

1,65733

1,65733
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DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,11632

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

6,42635
0,64263

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E8455211

u

Cel ras amb placa de fusta MDF de fins a 1,5m2 de
superficie, acabat llis, preparat per pintar, de 13 mm
de gruix i amb reacció al foc B-s2, d0, col·locat amb
estructura
d'acer galvanitzat collada a parets
perimetrals i sistre, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim

7,06898

Rend.: 1,000

157,07

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,320 /R x

26,13000 =

8,36160

A013M000

h

Ajudant muntador

0,320 /R x

22,42000 =

7,17440

Subtotal:

15,53600

15,53600

Materials
B8455210

m2

Placa de fibres de fusta MDF revestida amb xapa de
fusta, acabat llis, amb cantell rebaixat (E) segons
UNE-EN 13964, de 600x600 mm i 13 mm de gruix i
amb reacció al foc B-s2, d0

2,000

x

59,35000 =

118,70000

B84ZD510

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils principals
en forma de T invertida de 15 mm de base col·locats
cada 1.2 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m, i perfils secundaris formant
retícula, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

2,000

x

4,16000 =

8,32000

Subtotal:

E865IJ02

m2

127,02000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,23304

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

142,78904
14,27890

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

127,02000

Revestiment vertical fins a 3,00 m d'alçada, com a
màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF, de fins a 19
mm de gruix i> = 800 kg / m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-eN 622-5, reacció a el foc
B-s2, d0, tallat a mida, col·locat adherit sobre
rastrellat de fusta
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars

Rend.: 1,000

157,06794
45,76

€
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necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013A000

h

Ayudante carpintero

A012A000

h

Oficial 1a carpintero

0,550 /R x
0,550 /R x

21,41000 =
24,41000 =

Subtotal:

11,77550
13,42550
25,20100

25,20100

Materials
B0A61500

u

B0CU24G9 m2

Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo,
con tornillo

6,250

x

0,10000 =

0,62500

Tablero de fibras de madera y resinas sintéticas
fabricado por proceso seco MDF, de 16 mm de
espesor y >= 800 kg/m3 de densidad, para ambiente
seco según UNE-EN 622-5, reacción al fuego B-s2,
d0, acabado revestido con chapa de madera de
conífera, trabajado en el taller

1,000

x

14,10000 =

14,10000

B0A41200

cu

Tornillos para madera o tacos de PVC, cadmiados

0,060

x

kg

Adhesivo de aplicación a dos caras de caucho
sintético

0,0083

x

3,30000 =
4,04000 =

0,19800

B0911000
B0D31000

m3

Lata de madera de pino

0,0042

x

252,49000 =

1,06046

Subtotal:

0,03353

16,01699

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,37802

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

41,59601
4,15960

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-7

E8940BF0

m2

16,01699

Pintat d'estructura d'acer galvanitzat a l'esmalt
sintètic, amb dues capes d'imprimació fosfatant i dues
d'acabat

45,75561

Rend.: 1,000

Unitats

30,23

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,079 /R x
0,790 /R x

22,42000 =
25,29000 =

Subtotal:

1,77118
19,97910
21,75028

21,75028

Materials
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

x

14,58000 =

3,71790

B8ZAF000

kg

Imprimació fosfatant

0,204

x

8,29000 =

1,69116

Subtotal:

5,40906

5,40906
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,32625

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

27,48559
2,74856

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-8

E894BBJ0

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

30,23415

Rend.: 1,000

Unitats

28,17

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,700 /R x

25,29000 =

17,70300

A013D000

h

Ajudant pintor

0,070 /R x

22,42000 =

1,56940

Subtotal:

19,27240

19,27240

Materials
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

x

B8ZAA000

kg

Imprimación antioxidante

0,204

x

14,58000 =
11,41000 =

Subtotal:

3,71790
2,32764
6,04554

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,28909

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

25,60703
2,56070

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-9

E8981BA0

m2

6,04554

Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt
sintètic, amb una capa segelladora i dues d'acabat

28,16773

Rend.: 1,000

10,98

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

25,29000 =
22,42000 =

3,79350

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

A013D000

h

Ajudant pintor

0,150 /R x
0,015 /R x
Subtotal:

0,33630
4,12980

4,12980

Materials
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,3468

x

0,153

x
Subtotal:

14,58000 =
4,78000 =

5,05634
0,73134
5,78768

5,78768
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,06195

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

9,97943
0,99794

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E898IJ01

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF, amb
una capa segelladora i dues d'acabat

10,97737

Rend.: 1,000

10,20

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

25,29000 =
22,42000 =

5,05800

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

A013D000

h

Ajudant pintor

0,200 /R x
0,100 /R x
Subtotal:

2,24200
7,30000

7,30000

Materials
B89ZPD00

kg

Pintura plástica, para interiores

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,3978

x

2,84000 =

1,12975

0,153

x

4,78000 =

0,73134

Subtotal:

1,86109

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,10950

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

9,27059
0,92706

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-10

E89B5BJ0

m

1,86109

Pintat de barana d'acer per pintar, d'iguals
característiques que l'existent, formada per passamà
rodò superior, marxapeus de planxa inferior i barrots
rodons cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçada, amb
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat, color a definir per la DO

10,19765

Rend.: 1,000

Unitats

81,86

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

1,000 /R x

25,29000 =

25,29000

A013D000

h

Ajudant pintor

1,000 /R x

22,42000 =

22,42000

Subtotal:

47,71000

47,71000

Materials
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

1,000

x

B8ZAA000

kg

Imprimación antioxidante

1,000

x
Subtotal:

14,58000 =
11,41000 =

14,58000
11,41000
25,99000

25,99000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,71565

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

74,41565
7,44157

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11

E9S2MN3B

m2

Paviment de planxa plana de textura amb relleu
llagrimat, d'acer galvanitzat de fins 3 mm de gruix,
col·locat soldat sobre perifls d'acer

81,85722

Rend.: 1,000

98,35

€

*El preu de la partida inclou el posterior pintat amb
grau de durabilitat M, per a classe d'exposició C3,
segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes, capa
d'imprimació de 80 micres i capa d'acabat de 80
micres, amb un gruix total de protecció de 160 micres,
aplicat manualment, en color a definir per la DF
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

22,50000 =
25,69000 =

6,75000

Import

Ma d'obra
A013F000

h

Ajudant manyà

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,300 /R x
0,600 /R x
Subtotal:

15,41400
22,16400

22,16400

Maquinària
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,600 /R x

3,50000 =

Subtotal:

2,10000
2,10000

2,10000

Materials
B0CHLN0B m2

Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
de 3 mm de gruix

1,030

x

40,45000 =

Subtotal:

41,66350
41,66350

Partides d'obra
K8B72B25

m2

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes protecció
amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició
C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes,
capa d'imprimació de 80 micres i capa d'acabat de 80
micres, amb un gruix total de protecció de 160 micres,
aplicat manualment
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.

1,000

x

23,15129 =

23,15129

41,66350
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Subtotal:

23,15129

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,33246

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

89,41125
8,94113

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-12

E9S2MQ3B

m2

23,15129

Paviment de planxa plana de textura amb relleu,
d'acer galvanitzat de 4 mm de gruix,, col·locat soldat

98,35238

Rend.: 1,000
Unitats

74,83
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A012F000

h

Oficial 1a manyà

A013F000

h

Ajudant manyà

0,600 /R x
0,300 /R x

25,69000 =
22,50000 =

Subtotal:

15,41400
6,75000
22,16400

22,16400

Maquinària
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,600 /R x

3,50000 =

Subtotal:

2,10000
2,10000

2,10000

Materials
B0CHLQ0B m2

Planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat
de 4 mm de gruix,

1,030

x

42,17000 =

Subtotal:

43,43510
43,43510

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,33246

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

68,03156
6,80316

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9U7U010

m

43,43510

Sòcol de fusta de llistó hidròfug de DM de 19mm de
gruix, per a pintar o envernissar, de cantell recte, de
fins a 10 cm d'alçada, col·locat amb tacs d'expansió i
cargols
La partida inclou el seu pinat en color a definir per la
DF, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

74,83472

Rend.: 1,000

Unitats

31,77

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

A013D000

h

Ajudant pintor

0,200 /R x
0,500 /R x

18,83000 =
22,42000 =

11,21000

A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

0,200 /R x

41,53000 =

8,30600

Subtotal:

3,76600

23,28200

23,28200

Materials
B9U7U010

m

Zócalo de madera de tablero de DM de 25 mm de
espesor, para pintar o barnizar, de 10 cm de altura

1,020

x

2,61000 =

2,66220

B0A61500

u

Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo,
con tornillo

4,000

x

0,10000 =

0,40000

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,150

x

14,58000 =

2,18700

Subtotal:

5,24920

5,24920
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,34923

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

28,88043
2,88804

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-13

EABG3A62

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada

31,76847

Rend.: 1,000

187,42

Unitats

Preu

Parcial

25,69000 =

6,42250

€

Import

Ma d'obra
A012F000

h

0,250 /R x

Oficial 1a manyà

Subtotal:

6,42250

6,42250

Materials
u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla
batent, per a un buit d'obra de 60x215 cm, amb
bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1
mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat esmaltat

1,000

x

137,14000 =

137,14000

BAZGC360 u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000

x

26,66000 =

26,66000

BABG3762

Subtotal:

163,80000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,16056

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

170,38306
17,03831

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAF8CPAC

u

163,80000

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

187,42137

Rend.: 1,000

454,07

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,150 /R x

22,42000 =

3,36300

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,700 /R x

26,13000 =

18,29100

Subtotal:

21,65400

Materials
B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140

x

16,31000 =

2,28340

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,410

x

13,05000 =

5,35050

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 2,25 a 3,49 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu alt,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons

2,640

x

145,06000 =

382,95840

BAF4C4AC m2

21,65400
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UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat
a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació
mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana
Subtotal:

390,59230

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,54135

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

412,78765
41,27877

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-14

EAF8E9AC

u

390,59230

Suministre i muntatge de parament de vidre sobre
bastiment d'alumini anoditzat natural amb trencament
de pont tèrmic, col·locat sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 620x270 cm, elaborat
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana i vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de
gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de
neoprè
El conjunt el formen els següents elements:
* Doble fulla batent de 240x270cm amb sistema
d'apertura interior mitjançant barra antipànic. Les
portes estaran electrificades per tal de permetre la
seva connexió al sistema d'alarma de l'edifici,
* 2 targes fixes de 40x270cm
* 2 targes fixes de 150x270cm

454,06642

Rend.: 1,000

6.464,61

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,700 /R x
0,150 /R x

26,13000 =
22,42000 =

Subtotal:

18,29100
3,36300
21,65400

Materials
B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,160

x

16,31000 =

2,60960

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,480

x

13,05000 =

6,26400

Balconera d'alumini anoditzat natural, amb
trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3 a 3,99 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,

8,000

x

255,22000 =

2.041,76000

BAF4E4AC m2

21,65400
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classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana
Subtotal:

2.050,63360

2.050,63360

Partides d'obra
EAF8CPAC u

Fulla fixa d'alumini anoditzat natural, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra aproximat de 120x220 cm,
elaborada amb perfils de preu alt, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

6,000

x

412,78765 =

2.476,72590

EC151D06

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

16,000

x

82,96038 =

1.327,36608

m2

Subtotal:

3.804,09198

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,54135

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

5.876,92093
587,69209

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAPHU030

u

3.804,09198

Folrat de bastiment de base de 3/4, per a porta d'una
fulla batent amb fusta o DM per a pintar per a una
llum de bastiment de fins a 100 cm d'amplària i de
210 cm d'alçària

6.464,61302

Rend.: 1,000

Unitats

60,41

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012A000

h

0,600 /R x

Oficial 1a carpintero

24,41000 =

Subtotal:

14,64600
14,64600

14,64600

Materials
BAZ2UP10

m

Galze per a folrat de bastiment de base de 3/4, per a
fulla batent, de fusta o DM per pintar

6,100

x

6,53000 =

39,83300

B0A31000

kg

Clau acer

0,050

x

1,53000 =

0,07650

Subtotal:

EASA72VA

u

39,90950

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,36615

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

54,92165
5,49217

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-15

39,90950

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica,
Ei2-60-C5, de dues fulles batents, de mesures
nominals 1400x2200mm, mod. Túria d'Andreu o
equivalent, amb certificat d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent,
amb certificat d'homologació, formada per dues
xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense

Rend.: 1,000

60,41382
2.118,47

€
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soldadura, farcides de material ignífug, de 63mm de
gruix de fulla, prelacada en colors gris de fàbrica i
pintada a l'obra en color a definir per la DF
* Marc per a instal·lació entre murs model CM65 de
1,5 mm de gruix, amb junta intumescent,preparat per
a la seva instal·lació a obra tant amb garres com amb
cargols a bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a
definir per la DF, amb marcat CE, allotjades dins el
propi marc de la porta, amb limitador d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5,
amb el cos encastat a la part superior de la fulla i la
guia integrada al propi marc
* Selector de tancament integrat
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb
caixa d'acer i fronta zincat, amb tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer
inoxidable, model TESA, Sena, segons UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic
tallafocs a les dues fulles, amb pany embotit, color i
acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb
contacte d'estat i placa d'ancoratge a fulla, segons
norma UNE-EN1155, per a les dues fulles, amb
polsador manual definit amb precisió que no estigui
ocult pel tancament obert, amb força de retenció
nominal addient al pes de les portes a retenir, de 24 V
c.c. de tensió d'alimentació
El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la
porta
- Certificat de la instal·lació de la porta emès per
l'empresa instal·ladora amb el contingut especificat
per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012F000

h

Oficial 1a manyà

1,000 /R x

25,69000 =

Subtotal:

25,69000
25,69000

Materials
BASA72VA u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles
batents per a una llum de 215x210 cm, preu superior
amb tanca antipànic

2,000

x

885,95000 =

1.771,90000

25,69000
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Subtotal:

1.771,90000

1.771,90000

Partides d'obra
EAWS1B30 u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret

2,000

x

63,82565 =

Subtotal:

EASAIT01

u

127,65130

127,65130

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,64225

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

1.925,88355
192,58836

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

127,65130

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica,
Ei2-60-C5, de dues fulles batents, de mesures
nominals 1400x2200mm, mod. Túria d'Andreu o
equivalent, amb certificat d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent,
amb certificat d'homologació, formada per dues
xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense
soldadura, farcides de material ignífug, de 63mm de
gruix de fulla, prelacada en colors gris de fàbrica i
pintada a l'obra en color a definir per la DF
* Premarc metàl·lic sense motllura d'acer galvanitzat,
per a mur flexible de guix laminat, que abraça a la
totalitat del mur. El bastiment de base es cargola a
l'canal en forma d'U
*Marc per a instal·lació cantoner CS5 de 1,5 mm de
gruix, amb junta intumescent,preparat per a la seva
instal·lació a obra tant amb garres com amb cargols a
bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a
definir per la DF, amb marcat CE, allotjades dins el
propi marc de la porta, amb limitador d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5,
amb el cos encastat a la part superior de la fulla i la
guia integrada al propi marc
* Selector de tancament integrat
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb
caixa d'acer i fronta zincat, amb tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer
inoxidable, model TESA, Sena, segons UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic
tallafocs a les dues fulles, amb pany embotit, color i
acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb
contacte d'estat i placa d'ancoratge a fulla, segons
norma UNE-EN1155, per a les dues fulles, amb
polsador manual definit amb precisió que no estigui
ocult pel tancament obert, amb força de retenció
nominal addient al pes de les portes a retenir, de 24 V
c.c. de tensió d'alimentació
El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la
porta

Rend.: 1,000

2.118,47191
2.118,47

€
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- Certificat de la instal·lació de la porta emès per
l'empresa instal·ladora amb el contingut especificat
per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012F000

h

1,000 /R x

Oficial 1a manyà

25,69000 =

Subtotal:

25,69000
25,69000

25,69000

Materials
BASA72VA u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles
batents per a una llum de 215x210 cm, preu superior
amb tanca antipànic

2,000

x

885,95000 =

Subtotal:

1.771,90000

1.771,90000

1.771,90000

Partides d'obra
EAWS1B30 u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret

2,000

x

63,82565 =

Subtotal:

EASAIT02

u

127,65130

127,65130

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,64225

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

1.925,88355
192,58836

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-17

127,65130

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica,
Ei2-60-C5, de dues fulles batents asimétriques , de
mesures nominals 1800x2200mm (1000+800mm),
mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat
d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent,
amb certificat d'homologació (fulla activa 1000x2200 i
fulla inactiva 800x2200mm), formada per dues xapes
d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense soldadura,
farcides de material ignífug, de 63mm de gruix de
fulla, prelacada en colors gris de fàbrica i pintada a
l'obra en color a definir per la DF
* Premarc metàl·lic sense motllura d'acer galvanitzat,
per a mur flexible de guix laminat, que abraça a la

Rend.: 1,000

2.118,47191
2.077,23

€
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totalitat del mur. El bastiment de base es cargola a
l'canal en forma d'U
*Marc per a instal·lació cantoner CS5 de 1,5 mm de
gruix, amb junta intumescent,preparat per a la seva
instal·lació a obra tant amb garres com amb cargols a
bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a
definir per la DF, amb marcat CE, allotjades dins el
propi marc de la porta, amb limitador d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5,
amb el cos encastat a la part superior de la fulla i la
guia integrada al propi marc
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb
caixa d'acer i fronta zincat, amb tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer
inoxidable, model TESA, Sena, segons UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic
tallafocs, a la fulla activa, amb pany embotit, color i
acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb
contacte d'estat i placa d'ancoratge a fulla, segons
norma UNE-EN1155, per a la fulla activa, amb
polsador manual definit amb precisió que no estigui
ocult pel tancament obert, amb força de retenció
nominal addient al pes de les portes a retenir, de 24 V
c.c. de tensió d'alimentació
El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la
porta
- Certificat de la instal·lació de la porta emès per
l'empresa instal·ladora amb el contingut especificat
per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012F000

h

Oficial 1a manyà

2,000 /R x

25,69000 =

Subtotal:

51,38000
51,38000

51,38000

Materials
BASA72VA u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles
batents per a una llum de 215x210 cm, preu superior
amb tanca antipànic

2,000

x

885,95000 =

Subtotal:
Partides d'obra

1.771,90000

1.771,90000

1.771,90000
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EAWS1B30 u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret

1,000

x

63,82565 =

Subtotal:

u

63,82565

63,82565

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,28450

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

1.888,39015
188,83902

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EASAIT10

63,82565

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica,
Ei2-60-C5, de dues fulles batents, de mesures
nominals 2400x2400mm, més fixe superior de
2400x600mm mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb
certificat d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent,
amb certificat d'homologació, formada per dues
xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense
soldadura, farcides de material ignífug, de 63mm de
gruix de fulla, prelacada en colors gris de fàbrica i
pintada a l'obra en color a definir per la DF
* Marc per a instal·lació entre murs model CM65 de
1,5 mm de gruix, amb junta intumescent,preparat per
a la seva instal·lació a obra tant amb garres com amb
cargols a bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a
definir per la DF, amb marcat CE, allotjades dins el
propi marc de la porta, amb limitador d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5,
amb el cos encastat a la part superior de la fulla i la
guia integrada al propi marc
* Selector de tancament integrat
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb
caixa d'acer i fronta zincat, amb tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer
inoxidable, model TESA, Sena, segons UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic
tallafocs a les dues fulles, amb pany embotit, color i
acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb
contacte d'estat i placa d'ancoratge a fulla, segons
norma UNE-EN1155, per a les dues fulles, amb
polsador manual definit amb precisió que no estigui
ocult pel tancament obert, amb força de retenció
nominal addient al pes de les portes a retenir, de 24 V
c.c. de tensió d'alimentació
El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la
porta
- Certificat de la instal·lació de la porta emès per
l'empresa instal·ladora amb el contingut especificat
per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars

Rend.: 1,000

2.077,22917
4.067,56

€
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necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012F000

h

1,000 /R x

Oficial 1a manyà

25,69000 =

Subtotal:

25,69000
25,69000

25,69000

Materials
BASA72VA u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles
batents per a una llum de 215x210 cm, preu superior
amb tanca antipànic

4,000

x

885,95000 =

Subtotal:

3.543,80000

3.543,80000

3.543,80000

Partides d'obra
EAWS1B30 u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret

2,000

x

63,82565 =

Subtotal:

u

127,65130

127,65130

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,64225

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

3.697,78355
369,77836

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EASAIT30

127,65130

Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica,
Ei2-60-C5, de dues fulles batents, de mesures
nominals 2400x2200mm, mod. Túria d'Andreu o
equivalent, amb certificat d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent,
amb certificat d'homologació, formada per dues
xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense
soldadura, farcides de material ignífug, de 63mm de
gruix de fulla, prelacada en colors gris de fàbrica i
pintada a l'obra en color a definir per la DF
* Marc per a instal·lació entre murs model CM65 de
1,5 mm de gruix, amb junta intumescent,preparat per
a la seva instal·lació a obra tant amb garres com amb
cargols a bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a
definir per la DF, amb marcat CE, allotjades dins el
propi marc de la porta, amb limitador d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5,
amb el cos encastat a la part superior de la fulla i la
guia integrada al propi marc

Rend.: 1,000

4.067,56191
3.580,29

€
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* Selector de tancament integrat
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb
caixa d'acer i fronta zincat, amb tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer
inoxidable, model TESA, Sena, segons UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic
tallafocs a les dues fulles, amb pany embotit, color i
acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb
contacte d'estat i placa d'ancoratge a fulla, segons
norma UNE-EN1155, per a les dues fulles, amb
polsador manual definit amb precisió que no estigui
ocult pel tancament obert, amb força de retenció
nominal addient al pes de les portes a retenir, de 24 V
c.c. de tensió d'alimentació
El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la
porta
- Certificat de la instal·lació de la porta emès per
l'empresa instal·ladora amb el contingut especificat
per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012F000

h

Oficial 1a manyà

1,000 /R x

25,69000 =

Subtotal:

25,69000
25,69000

25,69000

Materials
BASA72VA u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles
batents per a una llum de 215x210 cm, preu superior
amb tanca antipànic

3,500

x

885,95000 =

Subtotal:

3.100,82500

3.100,82500

3.100,82500

Partides d'obra
EAWS1B30 u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret

2,000

x

Subtotal:

63,82565 =

127,65130

127,65130

127,65130
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DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,64225

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

3.254,80855
325,48086

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EATAIJ13

u

Porta d'interior formada per doble tauler de 10 mm de
DM sobre bastidor de fusta i farcit interior amb panell
de niu d'abella, acabat pintat en color no estàndard a
definir per la DF, de 42 mm de gruix, de dues fulles:
una pirncipal, batent de cares llises, de 80cm x
230cm de mesures de pas, més tarja lateral batent de
80cm x 230cm, amb vidre laminar 6+6 i tarja fixe
superior de 120x50cm amb vidre laminar 6+6, tot el
conjunt segons detalls en plànols de projecte i de
característique similars a les existents.
La partida inclou
- Ferratges d'acer inoxidable
- Pany de relliscada i clau maestrada
- Maneta i placa quadrada amb bocaclau d'acer
inoxidable
- Topall de porta adhesiu d'acer inoxidable
- Pintat a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora
i dues d'acabat
La porta durà adherit un tauler de DM per la cara a
enrasar a el revestiment de la divisòria que la conté i
es col·locarà amb els galzes preparats per a això. Per
l'altra cara, disposarà de tapetes de llistó de DM de
fins a 19mm i fins 10cm d'ample, siguiedo els plànols
de projecte i les indicacions de la DF.

3.580,28941

Rend.: 1,000

1.274,48

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012D000

h

Oficial 1a pintor

1,500 /R x

25,29000 =

37,93500

1,500 /R x
1,500 /R x

24,41000 =
21,41000 =

36,61500

A012A000

h

Oficial 1a carpintero

A013A000

h

Ayudante carpintero

Subtotal:

32,11500
106,66500

Materials
B7J500W0

l

Espuma de poliuretano en aerosol

0,031

x

BATA8342

u

Puerta acústica de interior tipo block, con tablero de
fibras de madera y resinas sintéticas fabricado por el
proceso seco MDF acabado con estratificado, de 40
mm de espesor, con un aislamiento a ruido aéreo de
32 dbA, de una hoja batiente de caras lisas de 70 cm
de anchura y 200 cm de altura, junta bilavial en el
travesaño inferior, marco de madera junta isofónica
perimetral, incluyendo herraje, cerradura de resbalón
y llave y pomo

2,500

x

16,22000 =
413,68000 =

0,50282
1.034,20000

106,66500
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B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

1,000

x

14,58000 =

Subtotal:

14,58000
1.049,28282

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

2,66663

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

1.158,61445
115,86144

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAWS1B30

u

1.049,28282

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret

1.274,47589

Rend.: 1,000

Unitats

70,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,200 /R x

22,42000 =

4,48400

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200 /R x

26,13000 =

5,22600

Subtotal:

9,71000

9,71000

Materials
BAWS1B30 u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 1100 N, 24 V c.c.
de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a
col·locació mural

1,000

x

53,97000 =

Subtotal:

53,97000

53,97000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,14565

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

63,82565
6,38257

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-18

EB121JAH

u

53,97000

Treballs d'unió entre la barana d'acer nova i la
existent, amb aportació del petit material necessari
per la connexió dels dos elements

70,20822

Rend.: 1,000

Unitats

109,18

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013F000

h

Ajudant manyà

1,000 /R x

22,50000 =

22,50000

A012F000

h

Oficial 1a manyà

1,000 /R x

25,69000 =

25,69000

Subtotal:

48,19000

48,19000

Materials
BB121JA0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

0,500

x

Subtotal:

99,72000 =

49,86000

49,86000

49,86000
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DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,20475

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

99,25475
9,92548

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

EB121JAM

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà de tub de
50 mm de diametre, travesser inferior a modo de
rodapeus i superior, muntants cada 100 cm de
passamans de 70x10 mm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària de rodons massissos de 14 mm de
diametre, fixada a estructura metal.lica amb
soldadura.

109,18023

Rend.: 1,000

Unitats

139,04

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013F000

h

Ajudant manyà

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,500 /R x
0,500 /R x

22,50000 =
25,69000 =

Subtotal:

11,25000
12,84500
24,09500

24,09500

Materials
BB121JA0

m

Barana d'acer per a pintar, amb passamà, travesser
inferior i superior, muntants cada 100 cm i brèndoles
cada 10 cm, de 100 cm d'alçària

1,000

x

99,72000 =

99,72000

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000

x

0,99000 =

1,98000

Subtotal:

101,70000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,60238

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

126,39738
12,63974

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EC151D06

m2

101,70000

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

139,03711

Rend.: 1,000

Unitats

91,26

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012E000

h

Oficial 1a vidrier

0,500 /R x

26,05000 =

Subtotal:

13,02500
13,02500

13,02500

Materials
BC151D02

m2

Vidre laminar de seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb
2 butiral transparent, classe 1 (B) 1 segons UNE-EN
12600

1,000

x

Subtotal:

69,74000 =

69,74000

69,74000

69,74000
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34

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,19538

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

82,96038
8,29604

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-20

EG21H71J

m

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment

91,25641

Rend.: 1,000

Unitats

5,18

Preu

Parcial

24,16000 =
20,73000 =

0,89392

€

Import

Ma d'obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

A013H000

h

Ajudant electricista

0,037 /R x
0,050 /R x
Subtotal:

1,03650
1,93042

1,93042

Materials
BGW21000 u

Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000

x

0,15000 =

0,15000

BG21H710

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020

x

2,55000 =

2,60100

m

Subtotal:

2,75100

2,75100

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,02896

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

4,71038
0,47104

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-21

EG222715

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort

5,18141

Rend.: 1,000

Unitats

1,11

Preu

Parcial

20,73000 =
24,16000 =

0,41460

€

Import

Ma d'obra
A013H000

h

Ajudant electricista

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0,020 /R x
0,016 /R x
Subtotal:

0,38656
0,80116

0,80116

Materials
BG222710

m

Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte d'1 J, resistència a compressió
de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V

1,020

x

Subtotal:

0,19000 =

0,19380

0,19380

0,19380
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01202

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

1,00698
0,10070

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

EM112120

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

1,10768

Rend.: 1,000

61,26

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240 /R x

26,13000 =

6,27120

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240 /R x

22,42000 =

5,38080

Subtotal:

11,65200

11,65200

Materials
BM112120

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

1,000

x

43,51000 =

43,51000

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

1,000

x

0,35000 =

0,35000

Subtotal:

43,86000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17478

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

55,68678
5,56868

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-23

EM11EG01

u

43,86000

Subministrament i colocació de detector de fums amb
base, sirena i flash EN54-3/23 AISL. de la marca
honeywell o equivalent, amb codi B501AP+DSS
PC-IO2.
totalment instal·lat i en funcionament

61,25546

Rend.: 1,000

226,26

Unitats

Preu

Parcial

26,13000 =
22,42000 =

6,27120

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240 /R x
0,240 /R x
Subtotal:

5,38080
11,65200

11,65200

Materials
BM112120

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

1,000

x

43,51000 =

43,51000

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

1,000

x

detecor amb sirena i flash

1,000

x

0,35000 =
150,00000 =

150,00000

BM11EG01 u

Subtotal:

0,35000

193,86000

193,86000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17478

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

205,68678
20,56868

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-24

EM12EG01

u

Ampliació centraleta Honeywell ID3000, amb 2
moduls per la inclusió de 100 detecctors en nous
llaços d'incendis.
marcar honeywell o equivalent model 020-588

226,25546

Rend.: 1,000

522,37

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x

22,42000 =

11,21000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x

26,13000 =

13,06500

Subtotal:

24,27500

24,27500

Materials
BM12EG01 U

Ampliacio central incendis

1,000

x

450,00000 =

Subtotal:

450,00000
450,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,60688

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

474,88188
47,48819

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EM12EG02

u

450,00000

Ampliació centraleta Honeywell ID3000, amb 2
moduls per la inclusió de 100 detecctors en nous
llaços d'incendis.
marcar honeywell o equivalent model 020-588

522,37006

Rend.: 1,000

522,37

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,500 /R x
0,500 /R x

26,13000 =
22,42000 =

Subtotal:

13,06500
11,21000
24,27500

24,27500

Materials
BM12EG01 U

Ampliacio central incendis

1,000

x

450,00000 =

Subtotal:

450,00000
450,00000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,60688

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

474,88188
47,48819

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EM12EG03

u

Cable incendis vermell / negre 2x1.5mm2

Rend.: 1,000
Unitats

522,37006
29,35
Preu

Parcial

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

450,00000

0,500 /R x
0,500 /R x

26,13000 =
22,42000 =

13,06500
11,21000

€
Import
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

24,27500

24,27500

Materials
BM12EG03 u

Cable incendis vermell / negre 2x1.5mm2

1,000

x

1,80000 =

Subtotal:

1,80000
1,80000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,60688

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

26,68188
2,66819

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EM12UG10

u

1,80000

Centraleta electrònica per a la detecció de gas
natural, amb un sensor incorporat, instal·lada

29,35006

Rend.: 1,000

328,72

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500 /R x
0,500 /R x

22,42000 =
26,13000 =

Subtotal:

11,21000
13,06500
24,27500

24,27500

Materials
BM12UG10 u

Centraleta electrònica per a la detecció de gas
natural, amb un sensor incorporat

1,000

x

273,95000 =

Subtotal:

273,95000
273,95000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,60688

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

298,83188
29,88319

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-25

EM132121

u

273,95000

Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell
de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3,
col·locada a l'interior

328,71506

Rend.: 1,000

Unitats

75,49

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,240 /R x

22,42000 =

5,38080

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240 /R x

26,13000 =

6,27120

Subtotal:

11,65200

11,65200

Materials
BMY13000
BM132121

u
u

Part proporcional d'elements especials per a sirenes
Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell
de potència acústica 93 dB, alimentada des del llaç,
amb senyal lluminós i so multitò, grau de protecció
IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, per a
col·locació interior

1,000

x

1,000

x

Subtotal:

0,58000 =
56,22000 =

0,58000
56,22000

56,80000

56,80000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17478

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

68,62678
6,86268

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-26

EM1421D2

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma
UNE-EN 54-11, muntat superficialment

75,48946

Rend.: 1,000

60,49

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,240 /R x

26,13000 =

6,27120

A013M000

h

Ajudant muntador

0,240 /R x

22,42000 =

5,38080

Subtotal:

11,65200

11,65200

Materials
BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a
polsadors d'alarma

1,000

x

0,29000 =

0,29000

BM1421D2

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis
analògica, accionament manual per trencament
d'element fràgil, direccionable, segons norma
UNE-EN 54-11, per a muntar superficialment

1,000

x

42,87000 =

42,87000

Subtotal:

43,16000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,17478

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

54,98678
5,49868

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-27

EM236ABC

u

43,16000

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada
per allotjament independent de mànega i extintor , i
portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança )
i l'extintor de 6 kg, , per a col·locar superficialment i
en posició horitzontal, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

60,48546

Rend.: 1,000

362,77

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,500 /R x
1,500 /R x

22,42000 =
26,13000 =

Subtotal:

33,63000
39,19500
72,82500

Materials
BMY23000

u

BM236ABC u

Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000

x

0,60000 =

0,60000

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada
per allotjament independent de mànega i extintor , i
portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança )
i l'extintor de 6 kg, , per a col·locar superficialment i

1,000

x

255,27000 =

255,27000

72,82500
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PARTIDES D'OBRA

en posició horitzontal
Subtotal:

255,87000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,09238

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

329,78738
32,97874

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-28

EM23EG01

u

255,87000

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre,
BIE-25, formada per armari de xapa d'acer pintada
per allotjament independent de mànega i extintor , i
portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança )
i l'extintor de 6 kg, , per a col·locar superficialment i
en posició horitzontal, inclòs part proporcional d'
accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge

362,76611

Rend.: 1,000

246,97

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

1,500 /R x
1,500 /R x

26,13000 =
22,42000 =

Subtotal:

39,19500
33,63000
72,82500

72,82500

Materials
BMY23000

u

BM23EG01 u

Part proporcional d'elements especials per a boques
d'incendi

1,000

x

0,60000 =

0,60000

Moviment de BIE a menys de 25m

1,000

x

150,00000 =

150,00000

Subtotal:

150,60000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,09238

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

224,51738
22,45174

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-29

EM31271K

u

150,60000

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg,
d'eficàcia 34A-183B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura EPOXI de color
vermell, muntat superficialment en armari

246,96911

Rend.: 1,000

Unitats

100,74

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

A013M000

h

Ajudant muntador

0,400 /R x
0,400 /R x

26,13000 =
22,42000 =

Subtotal:

10,45200
8,96800
19,42000

Materials
BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x

BM3A1000

u

Armari per a extintor per a muntar superficialment

1,000

x

0,31000 =
32,55000 =

32,55000

BM312711

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg,
d'eficacia 34A-183B/C, amb pressió incorporada,
acabat exteriorment amb pintura epoxi de color
vermell

1,000

x

39,01000 =

39,01000

0,31000

19,42000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

71,87000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,29130

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

91,58130
9,15813

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-30

EMD62A03

m

71,87000

Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat
en tub

100,73943

Rend.: 1,000

1,61

Unitats

Preu

Parcial

22,42000 =
26,13000 =

0,33630

€
Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015 /R x
0,015 /R x
Subtotal:

0,39195
0,72825

0,72825

Materials
BMD62A00 m

Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm

1,000

x

0,72000 =

Subtotal:

0,72000
0,72000

0,72000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01092

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

1,45917
0,14592

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-31

EMD6EG04

m

Renidor porta talla focs 1000kg/1100N, dissenyat per
mantenir obertes les portes tallafocs, actuació a
24Vcc.
placa ferromagnetica articulada

1,60509

Rend.: 1,000

716,61

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,015 /R x

22,42000 =

0,33630

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,015 /R x

26,13000 =

0,39195

Subtotal:

0,72825

0,72825

Materials
BMD6EG06 u

Renidor porta contra incendis amb iman

1,000

x

BMD62A00 m

Conductor blindat i apantallat, 4 x 0.75 mm

1,000

x

650,00000 =
0,72000 =

Subtotal:

650,00000
0,72000
650,72000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01092

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

651,45917
65,14592

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-32

EMSB5BA2

u

650,72000

Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix, col·locat fixat mecànicament sobre parament
vertical

716,60509

Rend.: 1,000

Unitats

15,31

Preu

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A012M000

h

0,300 /R x

Oficial 1a muntador

26,13000 =

Subtotal:

7,83900
7,83900

7,83900

Materials
B0A61500

u

BMSB5BA0 u

Taco de nylon de 5 mm de diámetro, como máximo,
con tornillo

4,000

x

0,10000 =

0,40000

Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de
297x105 mm2 de panell de polipropilè d'1,5 mm de
gruix

1,000

x

5,56000 =

5,56000

Subtotal:

5,96000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,11759

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

13,91659
1,39166

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EY011A1A

m

5,96000

Obertura de regata en paret de maçoneria, amb
mitjans manuals i tapada amb morter de ciment 1:4

15,30824

Rend.: 1,000

25,57

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

A0122000

h

Oficial 1a albañil

0,500 /R x
0,100 /R x

41,53000 =
17,85000 =

Subtotal:

20,76500
1,78500
22,55000

22,55000

Materials
D0701821

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,003

x

119,07680 =

Subtotal:

0,35723

0,35723

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,33825

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

23,24548
2,32455

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-33

G2241010

m2

0,35723

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

25,57003

Rend.: 1,000
Unitats

2,41
Preu

Parcial

41,53000 =

0,91366

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

0,022 /R x
Subtotal:

0,91366

0,91366

Maquinària
C13124B0

h

Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 21 a 30 t

0,0109 /R x

115,87000 =

Subtotal:

1,26298
1,26298

1,26298
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,01370

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

2,19034
0,21903

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-34

H15118D1

m2

Cortina antipols a base de vela de lona de polietilè
amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de
subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el desmuntatge
inclòs

2,40938

Rend.: 1,213

Unitats

8,03

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,100 /R x

17,95000 =

1,47980

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

0,100 /R x

15,14000 =

1,24815

Subtotal:

2,72795

2,72795

Materials
B15Z1500

m

Corda de poliamida de 12 mm de diàmetre, per a
seguretat i salut

0,250

x

0,41000 =

0,10250

B151K050

m2

Lona de polietilè, amb malla de reforç i traus
perimetrals, per a seguretat i salut

1,200

x

3,70000 =

4,44000

Subtotal:

4,54250

4,54250

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,02728

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

7,29773
0,72977

COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,02750

€
Partida alçada sense cost.
Rend.: 1,000
250,00
Control de qualitat de la instal·lació d'elements amb
requisits d'estabilitat a el foc utilitzats en l'execució
d'obra comprenent com a mínim els següents
documents:
* Certificat de l'empresa aplicadora, indicant que
l'element instal·lat compleix amb els requisits
d'estabilitat a el foc mínims exigits en projecte
______________________________________________________________________________________________________________
P-35

J011Z202

PA

P-36

K0000000

NOTA La valoració de cadascuna de les partides de el
Pressupost ha d'incloure:
* Els mitjans auxiliars (mà d'obra, material i
maquinària) necessaris per a la correcta execució de
la partida
* Els elements de seguretat i salut complementaris
que la contracta estimi oportuns
* Les proteccions necessàries per a la resta
d'elements propers als treballs que no estiguin
afectats pels mateixos
* Proteccions individuals i col·lectives així com de el
lloc de treball i les mesures de prevenció
* Transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars
* Neteja de el lloc de treball
* L'autocontrol de qualitat de totes les partides
* La càrrega, transport i gestió de residus (cànons
d'abocament, etc ...) de totes les partides de
conformitat amb les directrius de les normatives

Rend.: 1,000

0,00

€
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vigents pel que fa a la regulació d'enderrocs i altres
residus de construcció així com qualsevol altra
normativa aplicable per temes de seguretat,
urbanisme o ordenances municipals
______________________________________________________________________________________________________________
P-37

K0000020

NOTA El Contractista és responsable de gestionar les restes
de l'obra de conformitat amb les directrius de l'D.
89/2010, de 29 de juny, i de l'R.D. 105/2008, d'1 de
febrer, regulador dels enderrocs i altres residus de
construcció.

Rend.: 1,000

0,00

€

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat i seran
a càrrec de l'contractista els costos que això comporti.
Si en els treballs considerats en la present
documentació
es
detectés
la
presència
d'instal·lacions que continguin o hagin pogut contenir
productes tòxics i contaminants, es comunicarà
immediatament a la DF i Propietat per avaluar la
situació i gestionar-la adequadament.
______________________________________________________________________________________________________________
€
NOTA Un cop es doni per conclosa l'execució d'una partida
Rend.: 1,000
0,00
es realitzarà una inspecció, per part de la DF / DE.
Si s'observessin irregularitats atribuïbles a l'execució,
la DF / D'indicarà a la Contracta que es procedeixi a
la correcció de les mateixes i en cap cas això
suposarà cost addicional que afecti la Propietat.
______________________________________________________________________________________________________________
P-38

K0000030

P-39

K0000040

NOTA Totes les certificacions s'han de fer a origen.

Rend.: 1,000

0,00

€

Les certificacions presentades mostraran amb detall
la certificació a origen, la certificació anterior i la
certificació del mes de totes les partides
contemplades en contracte fins i tot encara que
aquesta hagi estat nul·la o d'escàs volum. A més, la
certificació s'acompanyarà amb plànols o croquis
d'obra de les unitats d'obra realment executades on
s'indiqui la seva localització i permetin tenir traçabilitat
de les unitats a certificar en el mes.
______________________________________________________________________________________________________________
€
NOTA La valoració de cada una de les partides del
Rend.: 1,000
0,00
pressupost ha d'incloure incluir les DG i el BI.
Els preus expressats es consideran PEC.
______________________________________________________________________________________________________________
K0000PEC

K216IJ05

u

Obertura acurada de buit de pas de porta de fins a
4m2 de superfície, en paret de tancament de plaques
prefabricades de formigó, de fins a 15 cm de gruix,
tall del perímetre amb serra i enderroc a mà o amb
martell trencador, inclosa càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
* La partida inclou el possible apuntalament de la
zona, previ a la realització de la apaertura del buit
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador

Rend.: 1,000

242,38

€
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autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

A0150000

h

Peón especialista (1.8 Coef)

2,500 /R x
2,500 /R x

41,53000 =
43,70000 =

Subtotal:

103,82500
109,25000
213,07500

213,07500

Maquinària
C2001000

h

1,000 /R x

Martillo rompedor manual

4,07000 =

Subtotal:

4,07000
4,07000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,19613

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

220,34113
22,03411

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K216IJ06

u

4,07000

Eixamplament acurat d'abertura de buit de pas de
porta, en paret de tancament de
plaques
prefabricades de formigó, de fins a 15 cm de gruix,
tall del perímetre amb serra i enderroc a mà o amb
martell trencador, inclosa càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

242,37524

Rend.: 1,000

99,64

€

* La partida inclou el possible apuntalament de la
zona, previ a la realització de la apaertura del buit
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

A0150000

h

Peón especialista (1.8 Coef)

1,000 /R x
1,000 /R x

41,53000 =
43,70000 =

Subtotal:

41,53000
43,70000
85,23000

85,23000

Maquinària
C2001000

h

Martillo rompedor manual

1,000 /R x
Subtotal:

4,07000 =

4,07000
4,07000

4,07000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,27845

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

90,57845
9,05785

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

K2182D01

PA

Partida alçada per als treballs d'enderroc curós, per
trams, de peces prefabricades de formigó, fins a 3m
d'altura i del sòcol d'obra sobre el que recolzen les
actuals finestres, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

99,63630

Rend.: 1,000

463,68

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

10,000 /R x

Peón (1.8 Coef)

41,53000 =

Subtotal:

415,30000
415,30000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

6,22950

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

421,52950
42,15295

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K218EG01

PA

415,30000

Partida alçada per als treballs d'enderroc curós, per
trams, de peces prefabricades de formigó, fins a 3m
d'altura i del sòcol d'obra sobre el que recolzen les
actuals finestres, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

463,68245

Rend.: 1,000

463,68

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

10,000 /R x
Subtotal:

41,53000 =

415,30000
415,30000

415,30000
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

6,22950

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

421,52950
42,15295

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-41

K218EG02

PA

Partida per la modificació de taulell i seients
d'alumnes, la partida compren.
-Tall en el taulell i estructura metalica de suport de
taula i cadires
-Treballs de polit i acabat de l'estructura metalica i
remats
-pintat de l'estructura metalica amb 2 capes de
pintura.

463,68245

Rend.: 1,000

Unitats

185,47

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

4,000 /R x

Peón (1.8 Coef)

41,53000 =

Subtotal:

166,12000
166,12000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,49180

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

168,61180
16,86118

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-42

K218EG03

PA

166,12000

Partida per la Eliminacióde taulell i seients d'alumnes,
la partida compren.
-Arranacada de taulell complert a taula i cadies
-arrancada de taullel de la fina antertior
-Arrancada de seients de la fila posterior.
-polit de la estructura metalica.
-pintat amb 2 capes de pintura l'estructura metalica.
-Portar les deixalles a centre gestor.

185,47298

Rend.: 1,000

Unitats

139,10

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

3,000 /R x

Peón (1.8 Coef)

41,53000 =

Subtotal:

PA

124,59000

124,59000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,86885

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

126,45885
12,64589

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K218IJ01

124,59000

Desmuntatge acurat i puntual de fins a 5m2 de fals
sostre de plaques registrables, col·locat fins a 3m
d'altura, del seu entramat i fixacions de suport, amb
mitjans manuals, neteja i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
* Els treballs inclouen el desmuntatge, acopi del

Rend.: 1,000

139,10474
250,00

€
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matrial i la posterior recol·locació incloent els ajustos i
retalls a plaques i perfils necessaris per al correcte
reajustament del cel ras a la nova geometria
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
______________________________________________________________________________________________________________
K218IJ03

m2

Arranque cuidadoso de revestimiento vertical formado
por paneles de madera contrachapada de hasta
2,5m2, con medios manuales y carga manual de
escombros sobre camión o contenedor. El arranque
incluye el de los posibles listones de fijación de los
paneles o cualquier otro elemento y la posterior
limpieza y saneado del paramento para permitir un
posterior revestido.

Rend.: 1,000

Unitats

92,74

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

2,000 /R x

Peón (1.8 Coef)

41,53000 =

Subtotal:

83,06000
83,06000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,24590

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

84,30590
8,43059

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2197221

u

83,06000

Arrencada de sòcol de terrazo, amb mitjans manuals,
acopi i posterior recol·locació una vegada finalitzades
les obres

92,73649

Rend.: 1,000

32,46

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

0,700 /R x
Subtotal:

41,53000 =

29,07100
29,07100

29,07100
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DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,43607

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

29,50707
2,95071

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21A3011

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior de fusta
i tapetes laterals, formada per doble fulla 80+40cm i
tarja superior, per a una altura total de 3m amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

32,45777

Rend.: 1,000

69,55

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

1,500 /R x

Peón (1.8 Coef)

41,53000 =

Subtotal:

62,29500
62,29500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,93443

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

63,22943
6,32294

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21A3012

u

62,29500

Arrencada de full i bastiment de finestra fixe interior
amb marc de fusta i tapetes laterals, de 60+1200cm
de dimensions aproximades, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

69,55237

Rend.: 1,000

81,14

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

1,750 /R x

41,53000 =

Subtotal:

72,67750
72,67750

72,67750

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

1,09016

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

73,76766
7,37677

COST EXECUCIÓ MATERIAL

81,14443
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P-43

K21A3A1A

u

Enderroc de parament interior de vidre amb
carpinteria d'alumini, de fins a 3m d'altura i 15m2 de
superficie, format per doble porta de fulles batents i
tarjes fixes, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

294,49

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

4,000 /R x

41,53000 =

166,12000

A012A000

h

Oficial 1a carpintero

4,000 /R x

24,41000 =

97,64000

Subtotal:

263,76000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

3,95640

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

267,71640
26,77164

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21AIJ02

u

263,76000

Arrencada d'arrambador de panells de fusta tipus DM
de fins a 1m d'altura , de fins a 3m2 de superfície,
inclòs l'arrencat del rastrellat de suport a parament,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.

294,48804

Rend.: 1,000

45,68

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

1,000 /R x

Peón (1.8 Coef)

41,53000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-44

K21AIJ03

u

Arrencada d'arrambador de panells de fusta tipus DM
de fins a 2,5m d'altura , de fins a 3m2 de superfície,
inclòs l'arrencat del rastrellat de suport a parament,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars

Rend.: 1,000

41,53000
41,53000

10,00 %

41,53000
41,53000
4,15300
45,68300
91,37

€
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necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

2,000 /R x

Peón (1.8 Coef)

41,53000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

83,06000
83,06000

83,06000
8,30600

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21AIJ10

PA

Partida alçada dels treballs previs per a
l'acondicionament de l'espai dins el futur vestíbul.
Els treballs inclouen:
*Arrencada d'arrambador de panells de fusta tipus
DM de fins a 1m d'altura , de fins a 6m2 de superfície,
inclòs l'arrencat del rastrellat de suport a parament,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
*Arrencada de tapajunts de fusta de fins a 3m de
longitut
*Repicat puntual de cornises d'obra

83,06000

91,36600

Rend.: 1,000

300,00

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
______________________________________________________________________________________________________________
P-45

K21AIT01

u

Arrencada de bastiment de pas format per marc i
tapetes perimetrals de fusta, de fusta i tapetes
laterals, d'una latura de fins a 3,5m i un perímetre de
fins a 9m, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000

46,37

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats
Ma d'obra

Preu

Parcial

Import
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A0140000

h

1,000 /R x

Peón (1.8 Coef)

41,53000 =

Subtotal:

41,53000
41,53000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,62295

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

42,15295
4,21530

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-46

K21AIT20

u

41,53000

Enderroc de parament interior de vidre amb
carpinteria d'alumini, de fins a 3m d'altura i 15m2 de
superficie, format per dos mòduls dobles amb part
fixe i finestres corredisses , amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. La
partida inclou el complet desmuntatge del parement,
inclosa la caixa de persiana que l'acompanya

46,36825

Rend.: 1,000

441,73

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

A012A000

h

Oficial 1a carpintero

6,000 /R x
6,000 /R x

41,53000 =
24,41000 =

Subtotal:

249,18000
146,46000
395,64000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

5,93460

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

401,57460
40,15746

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21AIT21

u

395,64000

Enderroc de finestra de vidre amb carpinteria
d'alumini, de fins a 2m d'altura i 5m2 de superficie,
format per dos fulles corredisses i tarja fixe superior ,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor. La partida inclou el complet
desmuntatge de l'element, incloses tapetes i premarcs

441,73206

Rend.: 1,000

220,87

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012A000

h

Oficial 1a carpintero

3,000 /R x

24,41000 =

73,23000

A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

3,000 /R x

41,53000 =

124,59000

Import
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Subtotal:

197,82000

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

2,96730

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

200,78730
20,07873

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

K21B1011

m

197,82000

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

220,86603

Rend.: 1,000

Unitats

20,41

Preu

Parcial

41,53000 =
22,50000 =

8,30600

25,72000 =

5,14400

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

A0135000

h

Ajudant soldador

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,200 /R x
0,200 /R x
0,200 /R x
Subtotal:

4,50000

17,95000

17,95000

Maquinària
C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,050 /R x

6,65000 =

Subtotal:

PA

0,33250

0,33250

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,26925

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

18,55175
1,85518

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21GIJ02

0,33250

Revisió i modificació d'instal·lació elèctrica i
d'i·luminació, detecció i veu i dades etc.. allotjades en
fals sostre i afectades per les obres, amb mitjans
manuals i mecànics, realitzat per personal
especialitzat seguint les indicacions de la DF, neteja i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000

20,40693
300,00

€

*Els treballs inclouen el desviament d'instal·lacions,
el possible desmuntatge d'elements o suministrament
de nous, acopi en lloc segur i posterior muntatge, i en
general tots aquells treballs necessaris per a garantir
la correcta i completa dequació de les instal·lacions a
les obres previstes
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
______________________________________________________________________________________________________________
P-48

K21GIJ03

PA

Revisió i modificació d'instal·lació elèctrica i
d'i·luminació, detecció i veu i dades etc.. afectades
per les obres, amb mitjans manuals i mecànics,
realitzat per personal especialitzat seguint les
indicacions de la DF, neteja i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000

200,00

€
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*Els treballs inclouen el desviament d'instal·lacions,
el possible desmuntatge d'elements o suministrament
de nous, acopi en lloc segur i posterior muntatge, i en
general tots aquells treballs necessaris per a garantir
la correcta i completa dequació de les instal·lacions a
les obres previstes
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
______________________________________________________________________________________________________________
P-49

K222242A

m3

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
miniexcavadora, amb terres deixades a la vora i part
càrregdes mecànica sobre camió

Rend.: 1,000

Unitats

11,65

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1317430

h

0,211 /R x

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5,9 t

50,19000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,59009
10,59009

10,59009
1,05901

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-50

K2241200

m2

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 2,5 m de fondària

11,64910

Rend.: 1,000
Unitats

10,59009

6,96
Preu

Parcial

41,53000 =

6,22950

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,150 /R x

Peón (1.8 Coef)

Subtotal:

6,22950

6,22950

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,09344

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

6,32294
0,63229

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-51

K225277F

m3

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres
adequades, en tongades de fins a 25 cm, amb una
compactació del 95% del PM

6,95524

Rend.: 1,000

Unitats

37,64

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Peón especialista (1.8 Coef)

A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

0,650 /R x
0,025 /R x
Subtotal:

43,70000 =
41,53000 =

28,40500
1,03825
29,44325

29,44325
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Maquinària
C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

0,650 /R x

5,56000 =

3,61400

C1316100

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5,9 t

0,016 /R x

45,00000 =

0,72000

Subtotal:

4,33400

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,44165

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

34,21890
3,42189

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52

K246115A

m3

4,33400

Desenrunament interior a edificacions superficials,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

37,64079

Rend.: 1,081

Unitats

34,15

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

0,800 /R x

Peón (1.8 Coef)

41,53000 =

Subtotal:

30,73451
30,73451

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,30735

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

31,04186
3,10419

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-53

K2R300J0

m3

30,73451

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat

34,14604

Rend.: 1,000
Unitats

12,66
Preu

Parcial

€
Import

Maquinària
C1RA2900

m3

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

1,000 /R x

11,51000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

11,51000
11,51000

11,51000
1,15100

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-54

K2R540J0

m3

Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat

12,66100

Rend.: 1,081

Unitats

11,51000

11,71

Preu

Parcial

€

Import

Maquinària
C1RA2900

m3

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

1,000 /R x
Subtotal:

11,51000 =

10,64755
10,64755

10,64755

Millora PCI Aules UAB

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 26/04/21

Pàg.:

55

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,64755
1,06476

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-55

K2RA73G0

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

11,71231

Rend.: 0,001

Unitats

22,06

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA73G0 t

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció no inclòs, de residus barrejats inerts amb
una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000

x

20,05000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

20,05000

20,05000

20,05000
2,00500

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-56

K2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,05500

Rend.: 1,000

Unitats

20,05000

6,77

Preu

Parcial

€

Import

Materials
B2RA7LP1

m3

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000

x

6,15000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

6,15000

6,15000

6,15000
6,15000
0,61500

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-57

K31522C1

m3

Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/10/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat des de camió

6,76500

Rend.: 1,000

Unitats

96,11

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

0,250 /R x

41,53000 =

10,38250

€

Import
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Subtotal:

10,38250

10,38250

Materials
B065760B

m3

Formigó HA-25/B/10/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100

x

69,85000 =

Subtotal:

76,83500

76,83500

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15574

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

87,37324
8,73732

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-58

K31B3000

kg

76,83500

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

96,11056

Rend.: 1,000

1,39

Unitats

Preu

Parcial

24,50000 =
21,75000 =

0,14700

€
Import

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,006 /R x
0,008 /R x
Subtotal:

0,17400
0,32100

0,32100

Materials
B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm

0,005

x

1,22000 =

0,00610

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x

0,92850 =

0,92850

Subtotal:

0,93460

0,93460

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00482

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

1,26042
0,12604

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-59

K31DD100

m2

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments

1,38646

Rend.: 1,000

26,53

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,400 /R x
0,500 /R x

24,50000 =
21,75000 =

Subtotal:

9,80000
10,87500
20,67500

Materials
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

2,9997

x

B0D31000

m3

Lata de madera de pino

0,0011

x

B0A31000

kg

Clau acer

0,1501

x

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100

x

B0A14300

kg

Filferro recuit de diàmetre 3 mm

0,102

x

B0DZA000

l

Desencofrant

0,030

x

0,34000 =
252,49000 =

1,01990

1,53000 =
1,29000 =

0,22965

1,11000 =
2,51000 =

0,11322

0,27774
1,41900

0,07530

20,67500
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Subtotal:

3,13481

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31013

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

24,11994
2,41199

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-60

K32515H3

m3

3,13481

Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària
com a màxim, HA-25/B/20/IIa de consistència tova i
grandària màxima del granulat 20 mm i abocat amb
cubilot

26,53193

Rend.: 1,000

Unitats

119,22

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a albañil

A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

0,200 /R x
0,760 /R x

17,85000 =
41,53000 =

Subtotal:

3,57000
31,56280
35,13280

35,13280

Materials
B065960B

m3

Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,075

x

67,32000 =

Subtotal:

72,36900

72,36900

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,87832

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

108,38012
10,83801

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-61

K32B300P

kg

72,36900

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una
alçària màxima de 3 m, d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

119,21813

Rend.: 1,000

Unitats

1,49

Preu

Parcial

24,50000 =
21,75000 =

0,19600

€

Import

Ma d'obra
A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,008 /R x
0,010 /R x
Subtotal:

0,21750
0,41350

0,41350

Materials
B0A14200
D0B2A100

kg
kg

Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm
Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

0,0061

x

1,22000 =

0,00744

1,000

x

0,92850 =

0,92850

Subtotal:

0,93594

0,93594

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,00620

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

1,35564
0,13556

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,49121
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P-62

K32D1123

m2

Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb
plafó metàl·lic de 250x50 cm, per a murs de contenció
de base rectilínia encofrats a una cara, d'una alçària
<= 3 m, per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000

Unitats

37,17

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,600 /R x
0,600 /R x

24,50000 =
21,75000 =

Subtotal:

14,70000
13,05000
27,75000

27,75000

Materials
B0DZA000

l

Desencofrant

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

B0D81650

m2

Plafó metàl·lic de 50x250 cm per a 20 usos

B0A31000

kg

Clau acer

B0DZP600

u

Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x250 cm

B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,100

x

0,0101

x

2,51000 =
9,91000 =

0,25100
0,10009

1,155

x
x

3,24000 =
1,53000 =

3,74220

0,1007
1,000

x

0,59000 =

0,59000

1,4993

x

0,34000 =

0,50976

Subtotal:

0,15407

5,34712

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,69375

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

33,79087
3,37909

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-63

K3Z112T1

m2

5,34712

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

37,16996

Rend.: 1,000

Unitats

18,30

Preu

Parcial

41,53000 =
17,85000 =

8,30600

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

A0122000

h

Oficial 1a albañil

0,200 /R x
0,100 /R x
Subtotal:

1,78500
10,09100

10,09100

Materials
B06NLA2B

m3

Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,1075

x

59,44000 =

Subtotal:

K444511D

kg

6,38980

6,38980

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,15137

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

16,63217
1,66322

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-64

6,38980

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i
UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols

Rend.: 1,000

18,29538
2,37

€
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Unitats

Preu

Parcial

25,72000 =
22,50000 =

0,66872

Import

Ma d'obra
A0125000

h

Oficial 1a soldador

A0135000

h

Ajudant soldador

0,026 /R x
0,014 /R x
Subtotal:

0,31500
0,98372

0,98372

Maquinària
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,025 /R x

3,50000 =

Subtotal:

0,08750
0,08750

0,08750

Materials
B44Z5015

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000

x

1,06000 =

Subtotal:

1,06000

1,06000

1,06000

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,02459

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

2,15581
0,21558

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-65

K444512D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
biguetes formades per peça simple, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb
soldadura i cargols

2,37139

Rend.: 1,000

Unitats

2,46

Preu

Parcial

22,50000 =
25,72000 =

0,31500

€

Import

Ma d'obra
A0135000

h

Ajudant soldador

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,014 /R x
0,026 /R x
Subtotal:

0,66872
0,98372

0,98372

Maquinària
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,025 /R x

3,50000 =

Subtotal:

0,08750
0,08750

0,08750

Materials
B44Z5025

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,000

x

Subtotal:

1,14000 =

1,14000

1,14000

1,14000
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DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,02459

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

2,23581
0,22358

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-66

K45RU510

m2

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

2,45939

Rend.: 1,000

190,00

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

1,700 /R x

41,53000 =

70,60100

A0121000

h

Oficial 1a

1,400 /R x

22,50000 =

31,50000

Subtotal:

102,10100

102,10100

Materials
B0715100

kg

Mortero polimérico de cemento con resinas sintéticas
y fibras, tixotrópico y de retracción controlada para
reparación

B0717000

kg

Mortero polimérico de cemento con resinas epoxi
para imprimación anticorrosiva y puente de unión

75,000

x

0,82000 =

61,50000

1,200

x

5,48000 =

6,57600

Subtotal:

m2

68,07600

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

2,55253

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

172,72953
17,27295

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K652644R

68,07600

Envà de plaques de guix laminat format per estructura
senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108 mm,
muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals
de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a
cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral
de roca de resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i
aillament acústic mínim de 50dBA
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la

Rend.: 1,000

190,00248
46,69

€
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LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.

Unitats

Preu

Parcial

17,53000 =
18,83000 =

2,10360

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,120 /R x
0,350 /R x
Subtotal:

6,59050
8,69410

8,69410

Materials
B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x

0,15000 =

0,90000

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x

2,43000 =
9,30000 =

0,29160
0,85600

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,500

x

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x

1,07000 =
0,07000 =

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

4,120

x

5,01000 =

20,64120

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975

x

0,89000 =

0,88778

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470

x

0,51000 =

0,23970

B7C9R5M0 m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

1,030

x

2,57000 =

2,64710

B6B11211

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

2,4465

x

0,91000 =

2,22632

m

Subtotal:

PA

0,28000

33,61970

33,61970

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13041

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

42,44421
4,24442

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K652EG01

4,65000

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris
per al tapiat d' actual fotat de pas de porta de fins a
5m2 de superficie. La prtida inclou
* Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108
mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W i aillament acústic mínim de 50dBA i
resistència al foc REI120
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a
definir per la DF, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
* Tapajunts verticals de llistó hidròfug de DM de

Rend.: 1,000

46,68863
600,00

€
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19mm de gruix, per a pintar o envernissar, de cantell
recte, de fins a 10 cm d'alçada, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols i pinat en color a definir per la
DF, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i
dues d'acabat
* Arrambador vertical fins a 1,2m d'alçada, com a
màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF, de fins a 19
mm de gruix i> = 800 kg / m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-eN 622-5, reacció a el foc
B-s2, d0, acabat a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat color a definir per la DF,
tallat a mida, col·locat adherit sobre rastrellat de fusta
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
______________________________________________________________________________________________________________
K652EG02

PA

Partida alçada per al girat de porta existent per que
obri en sentit de la evacuació.
Inclou l'arrancat dels marcs, nou engixat i pintat del
modul de paret

Rend.: 1,000

950,00

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
______________________________________________________________________________________________________________
K652IT01

PA

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris
per al tapiat d' actual fotat de pas de porta de fins a
5m2 de superficie. La prtida inclou
* Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108
mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W i aillament acústic mínim de 50dBA i
resistència al foc REI120
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a
definir per la DF, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
* Tapajunts verticals de llistó hidròfug de DM de
19mm de gruix, per a pintar o envernissar, de cantell
recte, de fins a 10 cm d'alçada, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols i pinat en color a definir per la
DF, a l'esmalt sintètic, amb una capa segelladora i
dues d'acabat
* Arrambador vertical fins a 1,2m d'alçada, com a

Rend.: 1,000

600,00

€
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màxim, amb tauler de fibres de fusta i resines
sintètiques fabricat per procés sec MDF, de fins a 19
mm de gruix i> = 800 kg / m3 de densitat, per a
ambient sec segons UNE-eN 622-5, reacció a el foc
B-s2, d0, acabat a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat color a definir per la DF,
tallat a mida, col·locat adherit sobre rastrellat de fusta
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
______________________________________________________________________________________________________________
P-67

K652IT02

PA

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris
per a la reducció d'un pas de porta mitjançant una
pilastra lateral, de fins a 2m2 de superficie. Tot
segons plànols de projecte.
La partida inclou
* Pilastra de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108
mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada
una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W i aillament acústic mínim de 50dBA i
resistència al foc REI120
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a
definir per la DF, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Rend.: 1,000

300,00

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
______________________________________________________________________________________________________________
P-68

K652IT03

PA

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris
per a la reducció d'un pas de porta mitjançant una
pilastra lateral, de fins a 2m2 de superficie i una tarja
superior de fins a 1,5m2. Tot segons plànols de
projecte.
La partida inclou
* Pilastra de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà idéntic
a l'existent, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència

Rend.: 1,000

700,00

€
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tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic mínim de
50dBA i resistència al foc REI120
* Tarja superior formada per plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de
l'envà idèntic a l'existent, muntants cada 600 mm de
48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2
plaques tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm
de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament
de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic mínim de
50dBA i resistència al foc REI120. Inclou possibles
perfils de reforç com a dintell inferior en contacte amb
la futura porta tallafocs
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a
definir per la DF, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
______________________________________________________________________________________________________________
P-69

K652IT04

PA

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris
per a la reducció d'un pas de porta mitjançant una
una tarja superior de fins a 3,5m2. Tot segons plànols
de projecte.
La partida inclou
* Tarja superior formada per plaques de guix laminat
format per estructura senzilla normal amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
idèntic a l'existent, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix
cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic mínim de
50dBA i resistència al foc REI120. Inclou possibles
perfils de reforç com a dintell inferior
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a
definir per la DF, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Rend.: 1,000

300,00

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
______________________________________________________________________________________________________________
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K652IT10

PA

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris
per a l'arrenjament de les parets del recinte del
vestíbul afectades per les obres.
La partida inclou
* Pintat general del parament amb pintura plàstica
amb acabat llis, color a definir per la DF, amb una
capa segelladora i dues d'acabat
* Arrambador vertical fins a 1,2m d'alçada i fins a 6m
de longitut, com a màxim, amb tauler de fibres de
fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec
MDF, de fins a 19 mm de gruix i> = 800 kg / m3 de
densitat, per a ambient sec segons UNE-eN 622-5,
reacció a el foc B-s2, d0, acabat a l'esmalt sintètic,
amb una capa segelladora i dues d'acabat color a
definir per la DF, tallat a mida, col·locat adherit sobre
rastrellat de fusta

Rend.: 1,000

500,00

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
______________________________________________________________________________________________________________
K652IT90

m2

Envà EI120 de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa
d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 108
mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara
de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W per garantir
estabilitat al foc EI120 i aillament acústic mínim de
50dBA

Rend.: 1,000

46,69

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

18,83000 =
17,53000 =

6,59050

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,350 /R x
0,120 /R x
Subtotal:

2,10360
8,69410

Materials
B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària
per a junts de plaques de guix laminat

0,470

x

0,51000 =

0,23970

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,500

x

cu

Visos galvanitzats

0,120

x

9,30000 =
2,43000 =

4,65000

B0A4A400
B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x

0,15000 =

0,90000

0,29160

8,69410
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B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

B7C9R5M0 m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 40 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W

4,120

x

5,01000 =

20,64120

0,9975

x

0,89000 =

0,88778

1,030

x

2,57000 =

2,64710

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x

1,07000 =
0,07000 =

0,85600

B7JZ00E1
B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

2,4465

x

0,91000 =

2,22632

Subtotal:

0,28000

33,61970

33,61970

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,13041

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

42,44421
4,24442

COST EXECUCIÓ MATERIAL

46,68863

€
Neteja general final, realitzada per la Contracta, de
Rend.: 1,000
50,00
totes les zones afectades i circumdants a l'obra amb
retirada de runa, tots els elements sobrants, residus,
restes
de
construcció
(incloent
sobrants
d'instal·lacions) pols, etc seguint instruccions de la
Direcció Facultativa i deixant la totalitat de la zona en
condicions per a la inspecció i lliurament definitiu.
______________________________________________________________________________________________________________
P-70

K878LIMP

PA

K8B72B25

m2

Pintat d'estructures d'acer amb sistemes protecció
amb grau de durabilitat M, per a classe d'exposició
C3, segons UNE-EN ISO 12944, format per 2 capes,
capa d'imprimació de 80 micres i capa d'acabat de 80
micres, amb un gruix total de protecció de 160 micres,
aplicat manualment

Rend.: 1,000

25,47

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100 /R x
0,750 /R x

22,42000 =
25,29000 =

Subtotal:

2,24200
18,96750
21,20950

Materials
B89ZPP60

l

Pintura de poliuretano bicomponente, para sistemas
de protección de del acero

0,1232

x

7,66000 =

0,94371

B89ZPE50

l

Pintura epoxi bicomponente, para sistemas de
protección de del acero

0,1024

x

6,64000 =

0,67994

21,20950
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Subtotal:

1,62365

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,31814

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

23,15129
2,31513

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-71

KB121JBE

m

1,62365

Elimininacio de barana existent inferior a <5m. Inclou
remat final per acabament i conneció barana de
pasera, pintada, d'iguals característiques que
l'existent, formada per passamà rodò superior,
marxapeus de planxa inferior i barrots rodons cada
10 cm, de 100 a 120 cm d'alçada, soldada a l'obra a
trams, a perfil d'acer treballada a taller i amb una
capa de imprimació antioxidant

25,46642

Rend.: 1,000

172,03

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
0,300 /R x
0,500 /R x

17,85000 =
22,50000 =

11,25000

Peón (1.8 Coef)

0,500 /R x

41,53000 =

20,76500

Oficial 1a manyà

0,400 /R x

25,69000 =

10,27600

A0122000

h

Oficial 1a albañil

A013F000

h

Ajudant manyà

A0140000

h

A012F000

h

Subtotal:

5,35500

47,64600

47,64600

Materials
BB121JB0

m

Barandilla de acero para pintar, con pasamanos,
travesaño inferior y superior, montantes cada 100 cm
y barrotes cada 10 cm, de 100 a 120 cm de altura

1,000

x

107,21000 =

107,21000

B0710180

t

Mortero para albañilería, clase M 7.5 (7.5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2

0,010

x

34,73000 =

0,34730

Subtotal:

u

107,55730

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

1,19115

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

156,39445
15,63945

COST EXECUCIÓ MATERIAL
L84R1005

107,55730

Afectació de cel ras continu per a l'execució de les
obres, a 3m dáltura, consistent a:
* Retallada curosa de tram de cel ras de fins a 3m2
inclosa subestructura de suport
* Reparac ió completa del tram afectat mitjançant la
col·Locació de nou tram de placa de guix inclosa la

Rend.: 1,000

172,03390
63,26

€
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reposició de possible perfileria de suport afectada
* Rejuntat i pintat amb pintura plàstica amb acabat
llis, color a definir per la DF, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0129000

h

1,5386 /R x

Oficial 1a guixaire

25,29000 =

Subtotal:

38,91119
38,91119

38,91119

Materials
B8411C50

m2

Placa d'escaiola per a revestir, de 600x1200 mm, per
a cel ras fix, i reacció al foc A2-s1, d0

4,000

x

3,74000 =

14,96000

2,16000 =
0,31000 =

0,57024

B0A12000

kg

Filferro acer galvanitzat

0,264

x

B0523300

kg

Guix escaiola amb additius de designació A, segons
la norma UNE-EN 13279-1

8,000

x
Subtotal:

2,48000
18,01024

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

0,58367

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

57,50510
5,75051

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-72

L84RF005

PA

18,01024

Afectació de cel ras continu per a l'execució de les
obres, a 3m dáltura, consistent a:
* Retallada curosa de tram de cel ras de fins a 3m2
inclosa subestructura de suport
* Reparac ió completa del tram afectat mitjançant la
col·Locació de nou tram de placa de guix inclosa la
reposició de possible perfileria de suport afectada
* Rejuntat i pintat amb pintura plàstica amb acabat
llis, color a definir per la DF, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

63,25561

Rend.: 1,000

250,00

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
______________________________________________________________________________________________________________
L9CR40A1

u

Reposició d'una peça de terratzo, amb peces
recuperades o d'aplec

Rend.: 1,000
Unitats

11,07
Preu

Parcial

18,83000 =

9,41500

€
Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,500 /R x
Subtotal:

9,41500

Materials
B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,030

x

1,03000 =

0,03090

9,41500
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B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,010

x

37,99000 =

Subtotal:

0,37990
0,41080

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,23538

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

10,06118
1,00612

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-73

L9CR40A2

u

0,41080

Reparació de tram de paviment de terratzo de fins a
2m2.
La partida inclou:
* Reposició de trams de peces d'iguals
carácterístiques a les existents
* Rejuntat i polit del tram reparat

11,06729

Rend.: 1,000

54,89

€

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars
necessaris per a la completa i correcta execució dels
treballs descrits, i el transport fins a abocador
autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició
controlada de residus de la construcció segons la
LLEI 8/2008 de residus barrejats no perillosos
procedents de construcció o demolició, amb codi
170904 segons la Llista europea de residus.
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0127000

h

1,000 /R x

Oficial 1a col·locador

18,83000 =

Subtotal:

18,83000
18,83000

18,83000

Materials
B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,150

x

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,030

x

1,03000 =
37,99000 =

Subtotal:

0,15450
1,13970
1,29420

1,29420

Partides d'obra
L9CRJ100

m2

Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant
el material desprès, refent els junts amb beurada, i
polit final

3,000

x

9,76966 =

Subtotal:

29,30898

29,30898

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,47075

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

49,90393
4,99039

COST EXECUCIÓ MATERIAL
L9CRJ100

m2

Repàs dels junts d'un paviment de terratzo, eliminant
el material desprès, refent els junts amb beurada, i
polit final

54,89432

Rend.: 1,000

Unitats

10,75

Preu

Parcial

41,53000 =

4,15300

Ma d'obra
A0140000

h

Peón (1.8 Coef)

29,30898

0,100 /R x

€

Import
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A0128000

h

Oficial 1a polidor

0,150 /R x

25,29000 =

Subtotal:

3,79350
7,94650

7,94650

Maquinària
C2007000

h

Polidora

0,150 /R x

2,59000 =

Subtotal:

0,38850
0,38850

0,38850

Materials
B9CZ2000

kg

Beurada de color

1,200

x

1,03000 =

Subtotal:

1,23600
1,23600

1,23600

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

0,19866

COST DIRECTE
GASTOS INDIRECTOS

10,00 %

9,76966
0,97697

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,74663

€
PROVISONAL u
PREVISIO CONSTRUCCIÓ PASERA
Rend.: 1,000
25.000,00
______________________________________________________________________________________________________________
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€
Partida alçada sense cost.
Rend.: 1,000
250,00
Control de qualitat de tractaments de resistència al
foc del elements utilitzats en l'execució d'obra
comprenent com a mínim els següents documents:
* Certificat de l'empresa aplicadora, indicant quin
producte s'ha utilitzat, la resistència a el foc
aconseguida i referència als assajos
* Informe d'assaig dels productes utilitzats
* Informe de control de qualitat dels gruixos assolits
______________________________________________________________________________________________________________
J011Z200

u

€
Documentació 'as built' segons requeriments de la DF
Rend.: 1,000
250,00
/ DE, sobre la base de les memòries tècniques, plecs
de condicions i partides relacionades en el present
pressupost.
______________________________________________________________________________________________________________
PAAB010S

PA

€
Elaboració i lliurament de plànols 'As Built' amb el
Rend.: 1,000
250,00
mateix format que els documents de projecte on es
reflecteixin les obres realment executades.
______________________________________________________________________________________________________________
PAAB020S

PA

€
Elaboració i lliurament de la llista de totes les
Rend.: 1,000
150,00
empreses subcontractistes que han intervingut en
l'execució de les obres aportant còpia de el Llibre de
subcontractació.
______________________________________________________________________________________________________________
PAAB040S

PA

PAGR1000

PA

Redacció, per part de la Contracta, de el Pla de
Gestió de Residus per a ser presentat i aprovat per la
DF / DE abans de l'inici de les obres en compliment
de la normativa vigent per la qual es regula els
materials procedents d'enderrocs i els residus
originats durant el procés de construcció.

Rend.: 1,000

300,00

€

El contractista estarà obligat a les operacions de
càrrega i descàrrega dels residus segons les
prescripcions legals així com a dur-los a un abocador
autoritzat de què aportarà certificats dels abocaments
realitzats per adjuntar a la documentació 'AS BUILT' a
l'finalitzar les obres.
______________________________________________________________________________________________________________
PASS1000

PA

Redacció, per part de la Contracta, de el Pla de
Seguretat i Salut, Avaluació de riscos o document
equivalent per a ser presentat i aprovat per la DF / DE
i el Coordinador de Seguretat i Salut abans de l'inici
de les obres. inclou
a) Redacció de el Pla de Seguretat (en base a
l'Estudi de Seguretat i Salut si n'hi ha), avaluació de
riscos o document equivalent amb inclusió de tots els
treballs de tots els industrials participants en l'obra,
convenientment certificat per l'entitat corresponent.
b) Seguiment i vigilància diària de el Pla de
Seguretat, fins a la finalització dels treballs de tots els
industrials.
c) Implantació de proteccions individuals per a tot el
personal de l'contractista (cascs, cinturons de
seguretat, guants, botes, ulleres, etc.).

Rend.: 1,000

600,00

€
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d) Implantació de proteccions col·lectives per a tot el
personal de l'obra (contractista + restants industrials),
entre d'altres: senyals normalitzades, xarxes tanques
provisionals, farmaciola de primers auxilis, caseta per:
vestuaris, menjador, magatzem.
e) Tot això seguint normativa vigent.
______________________________________________________________________________________________________________

PRESSUPOST I AMIDAMENTS

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST

Data: 26/04/21

Obra

01

Presupuesto UAB Fase I

Capítulo

00

CONSIDERACIONS PREVIES

1 K0000000

2 K0000020

NOTA

La valoració de cada una de les partides del pressupost ha
d'incloure

Pàg.:

1

0,00

1,000

0,00

0,00

1,000

0,00

NOTA

Si en els treballs considerats en la present documentació es detectés
la presència d'instal·lacions que continguin o hagin pogut contenir
productes tòxics i contaminants, es comunicarà immediatament a la
DF i Propietat per avaluar la situació i gestionar-la adequadament. (P 37)
Irregularitats en l'execució

0,00

0,000

0,00

NOTA

Un cop es doni per conclosa l'execució d'una partida es realitzarà una
inspecció, per part de la DF / DE.
Si s'observessin irregularitats atribuïbles a l'execució, la DF /
D'indicarà a la Contracta que es procedeixi a la correcció de les
mateixes i en cap cas això suposarà cost addicional que afecti la
Propietat. (P - 38)
Certificacions

0,00

0,000

0,00

350,00

1,000

350,00

NOTA

La valoració de cadascuna de les partides de el Pressupost ha
d'incloure:
* Els mitjans auxiliars (mà d'obra, material i maquinària) necessaris
per a la correcta execució de la partida
* Els elements de seguretat i salut complementaris que la contracta
estimi oportuns
* Les proteccions necessàries per a la resta d'elements propers als
treballs que no estiguin afectats pels mateixos
* Proteccions individuals i col·lectives així com de el lloc de treball i
les mesures de prevenció
* Transport i retirada d'eines i mitjans auxiliars
* Neteja de el lloc de treball
* L'autocontrol de qualitat de totes les partides
* La càrrega, transport i gestió de residus (cànons d'abocament, etc
...) de totes les partides de conformitat amb les directrius de les
normatives vigents pel que fa a la regulació d'enderrocs i altres residus
de construcció així com qualsevol altra normativa aplicable per temes
de seguretat, urbanisme o ordenances municipals (P - 36)
Tractament dels residus
El Contractista és responsable de gestionar les restes de l'obra de
conformitat amb les directrius de l'D. 89/2010, de 29 de juny, i de l'R.D.
105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i altres residus de
construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat i seran a càrrec de
l'contractista els costos que això comporti.

3 K0000030

4 K0000040

Totes les certificacions s'han de fer a origen.

5 0003F105

PA

Les certificacions presentades mostraran amb detall la certificació a
origen, la certificació anterior i la certificació del mes de totes les
partides contemplades en contracte fins i tot encara que aquesta hagi
estat nul·la o d'escàs volum. A més, la certificació s'acompanyarà amb
plànols o croquis d'obra de les unitats d'obra realment executades on
s'indiqui la seva localització i permetin tenir traçabilitat de les unitats a
certificar en el mes. (P - 39)
Treballs d'acondicionament de l'àmbit de les obres, previ al seu
inici
Treballs d'acondicionament de l'àmbit de les obres, previ al seu inici,
consistent en l'acondicionament i delimitació de l'àmbit mitjançant
tanques o barreres de protecció, lones per evitar la pols i demés
elements per tal de garantir que l'àmbit de les obres queda

EUR
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2

perfectament delimitat, que no permet el pas de ningú aliè i que evita
interferències amb l'activitat docent (P - 1)
TOTAL

Capítulo

01.00

350,00

Obra

01

Capítulo

01

ACTUACIÓ 1 TANCAMENT VESTIBUL ESCALA P-1

Título 3

01

ENDERROC

1 K21AIT01

u

Presupuesto UAB Fase I

Arrencada de bastiment de pas format per marc i tapetes
perimetrals de fusta, de fusta i tapetes lat

46,37

1,000

46,37

200,00

1,000

200,00

294,49

1,000

294,49

7,11

21,250

151,09

Arrencada de bastiment de pas format per marc i tapetes perimetrals
de fusta, de fusta i tapetes laterals, d'una latura de fins a 3,5m i un
perímetre de fins a 9m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

2 K21GIJ03

PA

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 45)
Revisió i modificació d'instal·lació elèctrica i d'i·luminació,
detecció i veu i dades etc.. allotja
Revisió i modificació d'instal·lació elèctrica i d'i·luminació, detecció i
veu i dades etc.. afectades per les obres, amb mitjans manuals i
mecànics, realitzat per personal especialitzat seguint les indicacions de
la DF, neteja i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs inclouen el desviament d'instal·lacions, el possible
desmuntatge d'elements o suministrament de nous, acopi en lloc segur
i posterior muntatge, i en general tots aquells treballs necessaris per a
garantir la correcta i completa dequació de les instal·lacions a les
obres previstes

3 K21A3A1A

u

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 48)
Enderroc de parament interior de vidre amb carpinteria d'alumini,
de fins a 3m d'altura i 15m2 de su
Enderroc de parament interior de vidre amb carpinteria d'alumini, de
fins a 3m d'altura i 15m2 de superficie, format per doble porta de fulles
batents i tarjes fixes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

4 E6524H4B

m2

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 43)
Envà pl.guix lam,estruc.senzilla N78mm, /600mm(48mm
),1xA(15mm)+MW-roca R>=1,081m2.K/W
Envà provisional desmuntable (10 usos) de taulers DM de 8 mm fixats
sobre estructura senzilla amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat

EUR
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5 K2RA73G0

6 H15118D1

7 K2R540J0

8 K246115A

9 EABG3A62

m3

m2

m3

m3

u

Data: 26/04/21

amb muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària. S'inclou el segellat de juntes, paviment i sostre per evitar
que traspasi la pols. L'enva es muntara amb les peçes talladas fora de
l'ambit public, per tal de no generar pols a l'interior, i en les operacions
de perforacions per la col.locació dels cargols, s'aspirara el pols en el
mateix moment de perforar. (P - 5)
Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus
barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 55)
Cortina antipols a base de vela de lona de polietilè amb malla de
reforç i traus perimetrals
Cortina antipols a base de vela de lona de polietilè amb malla de reforç
i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)
Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 9m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 54)
Desenrunament int.edi.superf.,m.manuals,man.
Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 52)
Porta acer galv., 1bat.,60x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises
g=1mm,p.cop,esmalt.,col.

Pàg.:

3

22,06

2,338

51,58

8,03

3,000

24,09

11,71

14,600

170,97

34,15

6,300

215,15

187,42

1,000

187,42

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada (P - 13)
TOTAL

Título 3

01.01.01

1.341,16

Obra

01

Capítulo

01

ACTUACIÓ 1 TANCAMENT VESTIBUL ESCALA P-1

Título 3

02

OBRA NOVA

1 K652IT03

PA

Presupuesto UAB Fase I

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la
reducció d'un pas de porta mitjançant

700,00

1,000

700,00

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la reducció
d'un pas de porta mitjançant una pilastra lateral, de fins a 2m2 de
superficie i una tarja superior de fins a 1,5m2. Tot segons plànols de
projecte.
La partida inclou
* Pilastra de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà idéntic a l'existent, muntants cada 600 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A)
a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i
aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica
>= 1,081 m2.K/W i aillament acústic mínim de 50dBA i resistència al
foc REI120
* Tarja superior formada per plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà idèntic a l'existent, muntants cada 600 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
EUR
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Pàg.:

4

estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic mínim de
50dBA i resistència al foc REI120. Inclou possibles perfils de reforç
com a dintell inferior en contacte amb la futura porta tallafocs
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

2 K652IT04

PA

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 68)
Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la
reducció d'un pas de porta mitjançant

300,00

1,000

300,00

2.118,47

1,000

2.118,47

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la reducció
d'un pas de porta mitjançant una una tarja superior de fins a 3,5m2.
Tot segons plànols de projecte.
La partida inclou
* Tarja superior formada per plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà idèntic a l'existent, muntants cada 600 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic mínim de
50dBA i resistència al foc REI120. Inclou possibles perfils de reforç
com a dintell inferior
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

3 EASAIT01

u

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 69)
Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, Ei2-60-C5,
de dues fulles batents, de mesure
Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, Ei2-60-C5, de
dues fulles batents, de mesures nominals 1400x2200mm, mod. Túria
d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat
d'homologació, formada per dues xapes d'acer de 0,8mm. acoblades
entre si sense soldadura, farcides de material ignífug, de 63mm de
gruix de fulla, prelacada en colors gris de fàbrica i pintada a l'obra en
color a definir per la DF
* Premarc metàl·lic sense motllura d'acer galvanitzat, per a mur
flexible de guix laminat, que abraça a la totalitat del mur. El bastiment
de base es cargola a l'canal en forma d'U
*Marc per a instal·lació cantoner CS5 de 1,5 mm de gruix, amb junta
intumescent,preparat per a la seva instal·lació a obra tant amb garres
com amb cargols a bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a definir per la DF,
amb marcat CE, allotjades dins el propi marc de la porta, amb limitador
d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5, amb el cos
encastat a la part superior de la fulla i la guia integrada al propi marc
* Selector de tancament integrat
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb caixa d'acer i fronta
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zincat, amb tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer inoxidable, model
TESA, Sena, segons UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic tallafocs a les dues
fulles, amb pany embotit, color i acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb contacte d'estat i placa
d'ancoratge a fulla, segons norma UNE-EN1155, per a les dues fulles,
amb polsador manual definit amb precisió que no estigui ocult pel
tancament obert, amb força de retenció nominal addient al pes de les
portes a retenir, de 24 V c.c. de tensió d'alimentació
El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la porta
- Certificat de la instal·lació de la porta emès per l'empresa
instal·ladora amb el contingut especificat per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus.
(P - 16)
TOTAL

Título 3

01.01.02

3.118,47

Obra

01

Capítulo

02

ACTUACIÓ 2 TANCAMENT VESTIBUL ESCALA PB

Título 3

01

ENDERROCS

1 K21AIJ03

u

Presupuesto UAB Fase I

Arrencada d'arrambador de panells de fusta tipus DM de fins a
1m d'altura , de fins a 3m2 de superfí

91,37

1,000

91,37

250,00

1,000

250,00

Arrencada d'arrambador de panells de fusta tipus DM de fins a 2,5m
d'altura , de fins a 3m2 de superfície, inclòs l'arrencat del rastrellat de
suport a parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

2 L84RF005

PA

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 44)
Afectació de cel ras continu per a l'execució de les obres, a 3m
dáltura
Afectació de cel ras continu per a l'execució de les obres, a 3m dáltura,
consistent a:
* Retallada curosa de tram de cel ras de fins a 3m2 inclosa
subestructura de suport
* Reparac ió completa del tram afectat mitjançant la col·Locació de
nou tram de placa de guix inclosa la reposició de possible perfileria de
suport afectada
* Rejuntat i pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir
per la DF, amb una capa segelladora i dues d'acabat
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
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3 K21GIJ03

PA

Data: 26/04/21

residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 72)
Revisió i modificació d'instal·lació elèctrica i d'i·luminació,
detecció i veu i dades etc.. allotja

Pàg.:

6

200,00

1,000

200,00

7,11

21,250

151,09

22,06

2,338

51,58

8,03

3,000

24,09

11,71

14,600

170,97

34,15

6,300

215,15

187,42

1,000

187,42

Revisió i modificació d'instal·lació elèctrica i d'i·luminació, detecció i
veu i dades etc.. afectades per les obres, amb mitjans manuals i
mecànics, realitzat per personal especialitzat seguint les indicacions de
la DF, neteja i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs inclouen el desviament d'instal·lacions, el possible
desmuntatge d'elements o suministrament de nous, acopi en lloc segur
i posterior muntatge, i en general tots aquells treballs necessaris per a
garantir la correcta i completa dequació de les instal·lacions a les
obres previstes

4 E6524H4B

5 K2RA73G0

6 H15118D1

7 K2R540J0

8 K246115A

9 EABG3A62

m2

m3

m2

m3

m3

u

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 48)
Envà pl.guix lam,estruc.senzilla N78mm, /600mm(48mm
),1xA(15mm)+MW-roca R>=1,081m2.K/W
Envà provisional desmuntable (10 usos) de taulers DM de 8 mm fixats
sobre estructura senzilla amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat
amb muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària. S'inclou el segellat de juntes, paviment i sostre per evitar
que traspasi la pols. L'enva es muntara amb les peçes talladas fora de
l'ambit public, per tal de no generar pols a l'interior, i en les operacions
de perforacions per la col.locació dels cargols, s'aspirara el pols en el
mateix moment de perforar. (P - 5)
Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus
barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 55)
Cortina antipols a base de vela de lona de polietilè amb malla de
reforç i traus perimetrals
Cortina antipols a base de vela de lona de polietilè amb malla de reforç
i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)
Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 9m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 54)
Desenrunament int.edi.superf.,m.manuals,man.
Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 52)
Porta acer galv., 1bat.,60x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises
g=1mm,p.cop,esmalt.,col.
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada (P - 13)
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TOTAL

Título 3

Data: 26/04/21

01.02.01
01

Capítulo

02

ACTUACIÓ 2 TANCAMENT VESTIBUL ESCALA PB

Título 3

02

OBRA NOVA

PA

7

1.341,67

Obra

1 K652IT02

Pàg.:

Presupuesto UAB Fase I

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per al tapiat d'
actual fotat de pas de porta d

300,00

1,000

300,00

2.118,47

1,000

2.118,47

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la reducció
d'un pas de porta mitjançant una pilastra lateral, de fins a 2m2 de
superficie. Tot segons plànols de projecte.
La partida inclou
* Pilastra de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total
de l'envà de 108 mm, muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i
canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus estàndard (A) a cada cara
de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,081
m2.K/W i aillament acústic mínim de 50dBA i resistència al foc REI120
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

2 EASA72VA

u

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 67)
Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, Ei2-60-C5,
de dues fulles batents, de mesure
Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, Ei2-60-C5, de
dues fulles batents, de mesures nominals 1400x2200mm, mod. Túria
d'Andreu o equivalent, amb certificat d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat
d'homologació, formada per dues xapes d'acer de 0,8mm. acoblades
entre si sense soldadura, farcides de material ignífug, de 63mm de
gruix de fulla, prelacada en colors gris de fàbrica i pintada a l'obra en
color a definir per la DF
* Marc per a instal·lació entre murs model CM65 de 1,5 mm de gruix,
amb junta intumescent,preparat per a la seva instal·lació a obra tant
amb garres com amb cargols a bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a definir per la DF,
amb marcat CE, allotjades dins el propi marc de la porta, amb limitador
d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5, amb el cos
encastat a la part superior de la fulla i la guia integrada al propi marc
* Selector de tancament integrat
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb caixa d'acer i fronta
zincat, amb tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer inoxidable, model
TESA, Sena, segons UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic tallafocs a les dues
fulles, amb pany embotit, color i acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb contacte d'estat i placa
d'ancoratge a fulla, segons norma UNE-EN1155, per a les dues fulles,
amb polsador manual definit amb precisió que no estigui ocult pel
tancament obert, amb força de retenció nominal addient al pes de les
portes a retenir, de 24 V c.c. de tensió d'alimentació
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El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la porta
- Certificat de la instal·lació de la porta emès per l'empresa
instal·ladora amb el contingut especificat per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus.

3 E865IJ02

m2

(P - 15)
Revestiment vertical fins a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb
tauler de fibres de fusta i resines s

45,76

58,250

2.665,52

10,98

8,250

90,59

Revestiment vertical fins a 3,00 m d'alçada, com a màxim, amb tauler
de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de
fins a 19 mm de gruix i> = 800 kg / m3 de densitat, per a ambient sec
segons UNE-eN 622-5, reacció a el foc B-s2, d0, tallat a mida,
col·locat adherit sobre rastrellat de fusta

4 E8981BA0

m2

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 6)
Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una
capa segelladora i dues d'acabat
Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 9)

TOTAL

Título 3

01.02.02

5.174,58

Obra

01

Capítulo

03

ACTUACIÓ 3 TANCAMENT VESTIBUL ESCALA P1

Título 3

01

ENDERROCS

1 K21AIT01

u

Presupuesto UAB Fase I

Arrencada de bastiment de pas format per marc i tapetes
perimetrals de fusta, de fusta i tapetes lat

46,37

1,000

46,37

Arrencada de bastiment de pas format per marc i tapetes perimetrals
de fusta, de fusta i tapetes laterals, d'una latura de fins a 3,5m i un
perímetre de fins a 9m, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
EUR
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segons la Llista europea de residus. (P - 45)
Revisió i modificació d'instal·lació elèctrica i d'i·luminació,
detecció i veu i dades etc.. allotja

Pàg.:

9

200,00

1,000

200,00

7,11

21,250

151,09

22,06

2,338

51,58

8,03

3,000

24,09

11,71

14,600

170,97

34,15

6,300

215,15

187,42

0,000

0,00

Revisió i modificació d'instal·lació elèctrica i d'i·luminació, detecció i
veu i dades etc.. afectades per les obres, amb mitjans manuals i
mecànics, realitzat per personal especialitzat seguint les indicacions de
la DF, neteja i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
*Els treballs inclouen el desviament d'instal·lacions, el possible
desmuntatge d'elements o suministrament de nous, acopi en lloc segur
i posterior muntatge, i en general tots aquells treballs necessaris per a
garantir la correcta i completa dequació de les instal·lacions a les
obres previstes

3 E6524H4B

4 K2RA73G0

5 H15118D1

6 K2R540J0

7 K246115A

8 EABG3A62

m2

m3

m2

m3

m3

u

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 48)
Envà pl.guix lam,estruc.senzilla N78mm, /600mm(48mm
),1xA(15mm)+MW-roca R>=1,081m2.K/W
Envà provisional desmuntable (10 usos) de taulers DM de 8 mm fixats
sobre estructura senzilla amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat
amb muntants cada 600 mm de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm
d'amplària. S'inclou el segellat de juntes, paviment i sostre per evitar
que traspasi la pols. L'enva es muntara amb les peçes talladas fora de
l'ambit public, per tal de no generar pols a l'interior, i en les operacions
de perforacions per la col.locació dels cargols, s'aspirara el pols en el
mateix moment de perforar. (P - 5)
Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus
barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 55)
Cortina antipols a base de vela de lona de polietilè amb malla de
reforç i traus perimetrals
Cortina antipols a base de vela de lona de polietilè amb malla de reforç
i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)
Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 9m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 54)
Desenrunament int.edi.superf.,m.manuals,man.
Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 52)
Porta acer galv., 1bat.,60x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises
g=1mm,p.cop,esmalt.,col.
Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada (P - 13)

TOTAL

Título 3

01.03.01

859,25

EUR

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST

Data: 26/04/21

Obra

01

Capítulo

03

ACTUACIÓ 3 TANCAMENT VESTIBUL ESCALA P1

Título 3

02

OBRA NOVA

1 K652IT04

PA

Pàg.:

10

Presupuesto UAB Fase I

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la
reducció d'un pas de porta mitjançant

300,00

1,000

300,00

2.077,23

1,000

2.077,23

Partida alçada per al conjunt de treballs necessaris per a la reducció
d'un pas de porta mitjançant una una tarja superior de fins a 3,5m2.
Tot segons plànols de projecte.
La partida inclou
* Tarja superior formada per plaques de guix laminat format per
estructura senzilla normal amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat,
amb un gruix total de l'envà idèntic a l'existent, muntants cada 600 mm
de 48 mm d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques tipus
estàndard (A) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,081 m2.K/W i aillament acústic mínim de
50dBA i resistència al foc REI120. Inclou possibles perfils de reforç
com a dintell inferior
* Pintat amb pintura plàstica amb acabat llis, color a definir per la DF,
amb una capa segelladora i dues d'acabat

2 EASAIT02

u

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 69)
Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, Ei2-60-C5,
de dues fulles batents, de mesure
Suministre i col·locació de porta tallafocs metàl·lica, Ei2-60-C5, de
dues fulles batents asimétriques , de mesures nominals 1800x2200mm
(1000+800mm), mod. Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat
d'homologació
El conjunt inclou:
* Doble porta model Túria d'Andreu o equivalent, amb certificat
d'homologació (fulla activa 1000x2200 i fulla inactiva 800x2200mm),
formada per dues xapes d'acer de 0,8mm. acoblades entre si sense
soldadura, farcides de material ignífug, de 63mm de gruix de fulla,
prelacada en colors gris de fàbrica i pintada a l'obra en color a definir
per la DF
* Premarc metàl·lic sense motllura d'acer galvanitzat, per a mur
flexible de guix laminat, que abraça a la totalitat del mur. El bastiment
de base es cargola a l'canal en forma d'U
*Marc per a instal·lació cantoner CS5 de 1,5 mm de gruix, amb junta
intumescent,preparat per a la seva instal·lació a obra tant amb garres
com amb cargols a bastiment de base
* Frontisses ocultes d'acer lacades en color RAL a definir per la DF,
amb marcat CE, allotjades dins el propi marc de la porta, amb limitador
d'obertura a 105º
* Tancaportes ocult model Eco Multigenius força 3-5, amb el cos
encastat a la part superior de la fulla i la guia integrada al propi marc
* Pany embotit reversible, amb marcatge CE, amb caixa d'acer i fronta
zincat, amb tancament a un punt
* Maneta i escut quadrat amb boca-clau, d'acer inoxidable, model
TESA, Sena, segons UNE-EN 1906
* Sistema d'apertura mitjançant barra antipànic tallafocs, a la fulla
activa, amb pany embotit, color i acabats a definir per la DF
* Conjunt de retenidor electromagnètics amb contacte d'estat i placa
d'ancoratge a fulla, segons norma UNE-EN1155, per a la fulla activa,
amb polsador manual definit amb precisió que no estigui ocult pel
tancament obert, amb força de retenció nominal addient al pes de les

EUR

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST

Data: 26/04/21

Pàg.:

11

portes a retenir, de 24 V c.c. de tensió d'alimentació
El preu de la partidaa partida inclou:
- Lliurament de el document de sumininstro de la porta
- Certificat de la instal·lació de la porta emès per l'empresa
instal·ladora amb el contingut especificat per la DF
- Marcat CE de la porta
*El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus.
(P - 17)
TOTAL

Título 3

01.03.02

2.377,23

Obra

01

Capítulo

07

ACTUACIÓ 7 NOVA PASSERA EXTERIOR

Título 3

01

ENDERROCS

1 K21AIT20

u

Presupuesto UAB Fase I

Enderroc de parament interior de vidre amb carpinteria d'alumini,
de fins a 3m d'altura i 15m2 de su

441,73

1,000

441,73

463,68

1,000

463,68

22,06

2,338

51,58

Enderroc de parament interior de vidre amb carpinteria d'alumini, de
fins a 3m d'altura i 15m2 de superficie, format per dos mòduls dobles
amb part fixe i finestres corredisses , amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. La partida inclou el complet
desmuntatge del parement, inclosa la caixa de persiana que
l'acompanya

2 K2182D01

PA

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 46)
Repicat fins 3cm revest.voltes,m.man.,càrrega manual
Partida alçada per als treballs d'enderroc curós, per trams, de peces
prefabricades de formigó, fins a 3m d'altura i del sòcol d'obra sobre el
que recolzen les actuals finestres, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

3 K2RA73G0

m3

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 40)
Deposició controlada dipòsit autoritzat,cànon no inclòs,residus
barrej. inerts,1,0t/m3,LER 170107
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició
controlada dels residus de la construcció no inclòs, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 55)

EUR

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST
4 H15118D1

5 K2R540J0

6 K246115A

7 EABG3A62

m2

m3

m3

u

Data: 26/04/21
Cortina antipols a base de vela de lona de polietilè amb malla de
reforç i traus perimetrals
Cortina antipols a base de vela de lona de polietilè amb malla de reforç
i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 12 mm, amb el
desmuntatge inclòs (P - 34)
Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió
residus,contenidor 9m3
Transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 54)
Desenrunament int.edi.superf.,m.manuals,man.
Desenrunament interior a edificacions superficials, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 52)
Porta acer galv., 1bat.,60x215cm,tub 40x20x1,5mm,planxes llises
g=1mm,p.cop,esmalt.,col.

Pàg.:

12

8,03

3,000

24,09

11,71

14,600

170,97

34,15

6,300

215,15

187,42

1,000

187,42

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un
buit d'obra de 60x215 cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm,
planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat, col·locada (P - 13)
TOTAL

Título 3

01.07.01

1.554,62

Obra

01

Capítulo

07

ACTUACIÓ 7 NOVA PASSERA EXTERIOR

Título 3

02

OBRA NOVA FAÇANA

1 EAF8E9AC

u

Presupuesto UAB Fase I

Suministre i muntatge de parament de vidre sobre bastiment
d'alumini anoditzat natural amb trencamen

6.464,61

1,000

6.464,61

54,89

1,100

60,38

Suministre i muntatge de parament de vidre sobre bastiment d'alumini
anoditzat natural amb trencament de pont tèrmic, col·locat sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de 620x270 cm,
elaborat amb perfils de preu alt, classificació mínima 4 de permeabilitat
a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a
l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència
al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana i vidre laminar de
seguretat , de 6+6 mm de gruix, amb 2 butiral transparent, classe 1 (B)
1 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
El conjunt el formen els següents elements:
* Doble fulla batent de 240x270cm amb sistema d'apertura interior
mitjançant barra antipànic. Les portes estaran electrificades per tal de
permetre la seva connexió al sistema d'alarma de l'edifici,
* 2 targes fixes de 40x270cm
* 2 targes fixes de 150x270cm

2 L9CR40A2

u

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus.
(P - 14)
Reparació de tram de paviment de terratzo
Reparació de tram de paviment de terratzo de fins a 2m2.
La partida inclou:
* Reposició de trams de peces d'iguals carácterístiques a les existents
* Rejuntat i polit del tram reparat
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins

EUR

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST

3 E9S2MN3B

m2

Data: 26/04/21

a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 73)
Paviment de planxa plana de textura amb relleu llagrimat, d'acer
galvanitzat de fins 3 mm de gruix,

Pàg.:

13

98,35

18,200

1.789,97

190,00

1,925

365,75

172,03

5,500

946,17

Paviment de planxa plana de textura amb relleu llagrimat, d'acer
galvanitzat de fins 3 mm de gruix, col·locat soldat sobre perifls d'acer
*El preu de la partida inclou el posterior pintat amb grau de durabilitat
M, per a classe d'exposició C3, segons UNE-EN ISO 12944, format
per 2 capes, capa d'imprimació de 80 micres i capa d'acabat de 80
micres, amb un gruix total de protecció de 160 micres, aplicat
manualment, en color a definir per la DF

4 K45RU510

m2

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 11)
Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
descantillades, erosions o zones amb despr
Reparació de superfícies escrostonades, amb segregacions,
descantillades, erosions o zones amb despreniments en paraments de
formigó, amb morter tixotròpic de dos components de ciment, resines
sintètiques, fum de sílice i reforçat amb fibres, inclòs sanejat manual,
repicat mecànic de 3 cm, amb aplicació de pont d'unió i passivat
d'armadures

5 KB121JBE

m

* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus. (P - 66)
Eliminació de part de la barana existent i remat d'igual
característiques que l'existent
Elimininacio de barana existent inferior a <5m. Inclou remat final per
acabament i conneció barana de pasera, pintada, d'iguals
característiques que l'existent, formada per passamà rodò superior,
marxapeus de planxa inferior i barrots rodons cada 10 cm, de 100 a
120 cm d'alçada, soldada a l'obra a trams, a perfil d'acer treballada a
taller i amb una capa de imprimació antioxidant
* El preu de la partida inclou tots els mitjans auxiliars necessaris per a
la completa i correcta execució dels treballs descrits, i el transport fins
a abocador autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada de
residus de la construcció segons la LLEI 8/2008 de residus barrejats
no perillosos procedents de construcció o demolició, amb codi 170904
segons la Llista europea de residus.
(P - 71)

TOTAL

Título 3

01.07.02

9.626,88

Obra

01

Capítulo

07

Presupuesto UAB Fase I
ACTUACIÓ 7 NOVA PASSERA EXTERIOR

Título 3

03

OBRA NOVA PASSERA

EUR

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST

1 K21B1011

Arrencada barana metàl.,90-110cm,m.man.,càrr.man.

Pàg.:

14

20,41

1,800

36,74

11,65

23,572

274,61

m2

Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb miniexcavadora, amb terres deixades a la
vora i part càrregdes mecànica sobre camió (P - 49)
Repàs sòl/paret rasa/recalçat h<=2,5m

6,96

2,880

20,04

m3

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 2,5 m de
fondària (P - 50)
Terraplenat+picon.rasa/pou,terres adeq.,g<25cm,95% PM

37,64

61,345

2.309,03

5 G2241010

m2

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en
tongades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM (P 51)
Acabat+allisada talús,m.mec.

2,41

10,800

26,03

6 K2R300J0

m3

Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 33)
Transp.terres,instal.gestió residus,contenidor 9m3

12,66

2,672

33,83

6,77

2,672

18,09

m2

Deposició controlada a dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 56)
Capa neteja+anivell. g=10cm form. HL-150/B/20/, camió

18,30

2,700

49,41

kg

Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 63)
Arm.rases i pous AP500S barres corrug.

1,39

124,550

173,12

10 K31DD100

m2

Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres corrugades
B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 58)
Encofrat tauler rasa/pou fonament

26,53

8,700

230,81

11 K31522C1

m3

Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de fonaments (P - 59)
Formigó rasa/pou fonament,HA-25/B/10/IIa,camió

96,11

0,643

61,80

kg

Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/10/IIa, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat des
de camió (P - 57)
Armadura p/murs cont. AP500S barres corrug.,h<=3m

1,49

114,276

170,27

37,17

7,700

286,21

119,22

1,584

188,84

2 K222242A

3 K2241200

4 K225277F

7 K2RA7LP1

8 K3Z112T1

9 K31B3000

12 K32B300P

13 K32D1123

14 K32515H3

m

Data: 26/04/21

m3

m3

m2

m3

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 47)
Excav.rasa/pou,h<=4m,terreny compact.(SPT
20-50),miniexcavadora,+càrr.mec.s/camió

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 9 m3 de capacitat (P - 53)
Deposició controlada dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la
deposició controlada dels residus d

Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de
3 m, d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2
(P - 61)
Muntatge+desm.1 cara encofrat,plafó met.250x50cm,p/mur
conten.rectil.,1c.,h<=3m,form.vist
Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb plafó metàl·lic de
250x50 cm, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una
cara, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el formigó vist (P - 62)
Formigó p/murs cont.,h<=3m,HA-25/B/20/IIa,cubilot
Formigó per a murs de contenció de 3 m d'alçària com a màxim,
HA-25/B/20/IIa de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm i abocat amb cubilot (P - 60)

EUR

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST
15 E4Z11411

16 K444511D

17 E4ZW1750

18 K444512D

19 E9S2MQ3B

20 EB121JAM

21 EB121JAH

22 E894BBJ0

23 E8940BF0

24 E89B5BJ0

m2

Data: 26/04/21
Làmina neoprè 10mm,p/recolz.estruc.elàst.,s/adh.

Pàg.:

15

82,09

0,120

9,85

2,37

1.082,890

2.566,45

17,06

6,000

102,36

2,46

223,056

548,72

74,83

17,550

1.313,27

139,04

15,000

2.085,60

109,18

2,000

218,36

m2

Treballs d'unió entre la barana d'acer nova i la existent, amb aportació
del petit material necessari per la connexió dels dos elements (P - 18)
Pintat biga acer esmalt sint.,2imprim.antioxidant+acab.

28,17

28,704

808,59

m2

Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 8)
Pintat estructura acer galv. esmalt sint.,2imprim.fosfatant+acab.

30,23

83,800

2.533,27

81,86

38,000

3.110,68

kg

u

kg

m2

m

u

m

Làmina de neoprè de 10 mm de gruix per a recolzaments estructurals
elàstics, col·locada sense adherir (P - 3)
Acer S275JR,p/biguetes peça
simp.,perf.IP,HE,UP,treb.taller+antiox.,col.obra sold.+carg.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 64)
Ancoratge acer+tac
d'expansió,D=16mm,carg./voland./fem.,p/fix.perfils
metàl.estr.form.
Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 16 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 4)
Acer S275JR,p/biguetes peça
simp.,perf.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+antiox.,col.obra
sold.
Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a biguetes formades per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura i cargols (P - 65)
Paviment planxa plana,+relleu,acer galv.,g=4mm,,col.soldat
Paviment de planxa plana de textura amb relleu, d'acer galvanitzat de
4 mm de gruix,, col·locat soldat (P - 12)
Barana acer
p/pintar,passamà,munt./100cm,brènd./10cm,h=100cm,fix.mec.
Barana d'acer per a pintar, amb passamà de tub de 50 mm de
diametre, travesser inferior a modo de rodapeus i superior, muntants
cada 100 cm de passamans de 70x10 mm i brèndoles cada 10 cm, de
100 cm d'alçària de rodons massissos de 14 mm de diametre, fixada a
estructura metal.lica amb soldadura. (P - 19)
Treballs d'unió entre la barana d'acer nova i la existent, amb
aportació del petit material

Pintat d'estructura d'acer galvanitzat a l'esmalt sintètic, amb dues
capes d'imprimació fosfatant i dues d'acabat (P - 7)
Pintat de barana d'acer per pintar, d'iguals característiques que
l'existent, formada per passamà ro
Pintat de barana d'acer per pintar, d'iguals característiques que
l'existent, formada per passamà rodò superior, marxapeus de planxa
inferior i barrots rodons cada 10 cm, de 100 a 120 cm d'alçada, amb
esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat,
color a definir per la DO (P - 10)

TOTAL

Título 3

01.07.03

17.175,98

Obra

01
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Capítulo

08

ACTUACIÓ 8 MODIFICACIÓ I ELIMINACIÓ PUPITRES

EUR

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST

1 K218EG02

PA

Data: 26/04/21

Modificació de pupitre i seients alumnes

Pàg.:

16

185,47

0,000

0,00

139,10

0,000

0,00

Partida per la modificació de taulell i seients d'alumnes, la partida
compren.
-Tall en el taulell i estructura metalica de suport de taula i cadires
-Treballs de polit i acabat de l'estructura metalica i remats
-pintat de l'estructura metalica amb 2 capes de pintura.

2 K218EG03

PA

(P - 41)
Eliminació de pupitre i seients alumnes
Partida per la Eliminacióde taulell i seients d'alumnes, la partida
compren.
-Arranacada de taulell complert a taula i cadies
-arrancada de taullel de la fina antertior
-Arrancada de seients de la fila posterior.
-polit de la estructura metalica.
-pintat amb 2 capes de pintura l'estructura metalica.
-Portar les deixalles a centre gestor.
(P - 42)

TOTAL

Capítulo

01.08

0,00

Obra

01
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Capítulo

09

DETECCIÓ D'INCENDIS I ALARMA

1 EM12EG01

2 EM112120

3 EM11EG01

4 EM132121

5 EG21H71J

u

u

u

u

m

Ampliació centraleta Honeywell ID3000
Ampliació centraleta Honeywell ID3000, amb 2 moduls per la inclusió
de 100 detecctors en nous llaços d'incendis.
marcar honeywell o equivalent model 020-588 (P - 24)
Sensor fums òptic,instal.analògica,UNE-EN 54-7,+base
superfície,munt.superf.
Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica,
segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat
superficialment (P - 22)
detector de fums amb base, sirena i flash EN54-3/23 AISL
Subministrament i colocació de detector de fums amb base, sirena i
flash EN54-3/23 AISL. de la marca honeywell o equivalent, amb codi
B501AP+DSS PC-IO2.
totalment instal·lat i en funcionament (P - 23)
Sirena electr.,instal.analògica,93dB,alimentada llaç,senyal
llumi.+multitò,IP-54,UNE-EN 54-3,col.int
Sirena electrònica per a instal·lació analògica, nivell de potència
acústica 93 dB, alimentada des del llaç, amb senyal lluminós i so
multitò, grau de protecció IP-54, fabricada segons la norma UNE-EN
54-3, col·locada a l'interior (P - 25)
Tub rígid plàstic
s/halògens,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió
endollada+munt.superf.

522,37

1,000

522,37

61,26

30,000

1.837,80

226,26

19,000

4.298,94

75,49

4,000

301,96

5,18

200,000

1.036,00

Tub rígid de plàstic sense halògens, de 20 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de
2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment (P - 20)

EUR

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST
6 EG222715

7 EM1421D2

m

u

Data: 26/04/21
Tub flexible corrugat
PVC,DN=20mm,1J,320N,2000V,sob/sostremort
Tub flexible corrugat de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i
no propagador de la flama, resistència a l'impacte d'1 J, resistència a
compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, muntat
sobre sostremort (P - 21)
Polsador alarma,instal·lació
analògica,manual+trencament,direccionable,UNE-EN
54-11,munt.superf.

8 EMD62A03

m

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica,
accionament manual per trencament d'element fràgil, direccionable,
segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment (P - 26)
Conductor blindat,apantallat,4x0,75 mm2, col·locat en tub

9 EMD6EG04

m

Conductor blindat i apantallat, 4x0,75 mm2, col·locat en tub (P - 30)
Renidor porta talla focs 1000kg/1100N,

10 EM31271K

11 EMSB5BA2

u

u

Renidor porta talla focs 1000kg/1100N, dissenyat per mantenir obertes
les portes tallafocs, actuació a 24Vcc.
placa ferromagnetica articulada (P - 31)
Extintor pols seca poliv.,9kg,eficàcia 34A-183B/C,pressió
incorp.acab.EPOXI vermell,armari
Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia
34A-183B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb
pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari (P 29)
Retol seny. sortida habitual,297x105mm2,panell
polipropilè,gruix=1,5mm,col.fixat mecànicament

Pàg.:

17

1,11

500,000

555,00

60,49

4,000

241,96

1,61

1.000,000

1.610,00

716,61

2,000

1.433,22

100,74

3,000

302,22

15,31

20,000

306,20

Rètol senyalització sortida habitual, rectangular, de 297x105 mm2 de
panell de polipropilè d'1,5 mm de gruix, col·locat fixat mecànicament
sobre parament vertical (P - 32)
TOTAL

Capítulo

01.09

12.445,67

Obra

01
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Capítulo

10

DESPLAÇAMENT DE BIE'S

1 EM236ABC

2 EM23EG01

u

u

BIE-25,armari xapa pintada,p/mànega+extintor,portes xapa
pintada,(mànega 20m ),p/col.superf. i posic
Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i
extintor , i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6
kg, , per a col·locar superficialment i en posició horitzontal, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge (P - 27)
Moviment de BIE-25 a menys de 20m

362,77

1,000

362,77

246,97

1,000

246,97

Boca d'incendis equipada de 25 mm de diàmetre, BIE-25, formada per
armari de xapa d'acer pintada per allotjament independent de mànega i
extintor , i portes xapa d'acer pintada , inclosa BIE (debanadora
d'alimentació axial abatible,mànega de 20 m i llança ) i l'extintor de 6
kg, , per a col·locar superficialment i en posició horitzontal, inclòs part
proporcional d' accessoris i tot el petit material auxiliar de connexió i
muntatge (P - 28)
TOTAL

Capítulo

01.10

609,74

EUR

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST

Data: 26/04/21

Obra

01
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Capítulo

20

NETEJA

1 K878LIMP

PA

Neteja general final, realitzada per la Contracta

50,00

Pàg.:

15,000

18

750,00

Neteja general final, realitzada per la Contracta, de totes les zones
afectades i circumdants a l'obra amb retirada de runa, tots els
elements sobrants, residus, restes de construcció (incloent sobrants
d'instal·lacions) pols, etc seguint instruccions de la Direcció Facultativa
i deixant la totalitat de la zona en condicions per a la inspecció i
lliurament definitiu. (P - 70)
TOTAL

Capítulo

01.20

750,00

Obra

01

Presupuesto UAB Fase I

Capítulo

30

CONTROL DE QUALITAT

1 J011Z200

2 J011Z202

u

PA

Control de qualitat de tractaments de resistència al foc del
elements utilitzats en l'execució d'obr
Partida alçada sense cost.
Control de qualitat de tractaments de resistència al foc del elements
utilitzats en l'execució d'obra comprenent com a mínim els següents
documents:
* Certificat de l'empresa aplicadora, indicant quin producte s'ha
utilitzat, la resistència a el foc aconseguida i referència als assajos
* Informe d'assaig dels productes utilitzats
* Informe de control de qualitat dels gruixos assolits (P - 0)
Control de qualitat de la instal·lació d'elements amb requisits
d'estabilitat a el foc utilitzats en

250,00

1,000

250,00

250,00

1,000

250,00

Partida alçada sense cost.
Control de qualitat de la instal·lació d'elements amb requisits
d'estabilitat a el foc utilitzats en l'execució d'obra comprenent com a
mínim els següents documents:
* Certificat de l'empresa aplicadora, indicant que l'element instal·lat
compleix amb els requisits d'estabilitat a el foc mínims exigits en
projecte (P - 35)
TOTAL

Capítulo

01.30

500,00

Obra

01
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Capítulo

40

SEGURETAT I SALUT

1 PASS1000

PA

Seguretat i salut

600,00

1,000

600,00

Redacció, per part de la Contracta, de el Pla de Seguretat i Salut,
Avaluació de riscos o document equivalent per a ser presentat i
aprovat per la DF / DE i el Coordinador de Seguretat i Salut abans de
l'inici de les obres. inclou
a) Redacció de el Pla de Seguretat (en base a l'Estudi de Seguretat i
Salut si n'hi ha), avaluació de riscos o document equivalent amb
inclusió de tots els treballs de tots els industrials participants en l'obra,
convenientment certificat per l'entitat corresponent.
b) Seguiment i vigilància diària de el Pla de Seguretat, fins a la
finalització dels treballs de tots els industrials.
EUR

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST

Data: 26/04/21

Pàg.:

19

c) Implantació de proteccions individuals per a tot el personal de
l'contractista (cascs, cinturons de seguretat, guants, botes, ulleres,
etc.).
d) Implantació de proteccions col·lectives per a tot el personal de
l'obra (contractista + restants industrials), entre d'altres: senyals
normalitzades, xarxes tanques provisionals, farmaciola de primers
auxilis, caseta per: vestuaris, menjador, magatzem.
e) Tot això seguint normativa vigent. (P - 0)
TOTAL

Capítulo

01.40

600,00

Obra

01
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Capítulo

50

GESTIO DELS RESIDUS

1 PAGR1000

PA

Redacció, per part de la Contracta, de el Pla de Gestió de Residus

300,00

1,000

300,00

Redacció, per part de la Contracta, de el Pla de Gestió de Residus per
a ser presentat i aprovat per la DF / DE abans de l'inici de les obres en
compliment de la normativa vigent per la qual es regula els materials
procedents d'enderrocs i els residus originats durant el procés de
construcció.
El contractista estarà obligat a les operacions de càrrega i descàrrega
dels residus segons les prescripcions legals així com a dur-los a un
abocador autoritzat de què aportarà certificats dels abocaments
realitzats per adjuntar a la documentació 'AS BUILT' a l'finalitzar les
obres. (P - 0)
TOTAL

Capítulo

01.50

300,00

Obra

01
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Capítulo

60

DOCUMENTACIO AS-BUILT

1 PAAB010S

2 PAAB020S

3 PAAB040S

4 E000AV01

PA

Documentació 'as built'

250,00

1,000

250,00

PA

Documentació 'as built' segons requeriments de la DF / DE, sobre la
base de les memòries tècniques, plecs de condicions i partides
relacionades en el present pressupost. (P - 0)
Planols 'As Built'

250,00

1,000

250,00

PA

Elaboració i lliurament de plànols 'As Built' amb el mateix format que
els documents de projecte on es reflecteixin les obres realment
executades. (P - 0)
Llistat d'empreses subcontractistes

150,00

1,000

150,00

PA

Elaboració i lliurament de la llista de totes les empreses
subcontractistes que han intervingut en l'execució de les obres
aportant còpia de el Llibre de subcontractació. (P - 0)
Certificats i homologacions dels elements instaladaos en obra.

150,00

1,000

150,00

Certificats i homologacions dels elements instaladaos en obra. (P - 2)
TOTAL

Capítulo

01.60

800,00

EUR

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST

Data: 26/04/21

Pàg.:

20

EUR

RESUM DE PRESSUPOST

Millora PCI Aules UAB

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 26/04/21

Pàg.:

1

NIVELL 3: Título 3
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Título 3
01.01.01
ENDERROC
1.341,16
Título 3

01.01.02

OBRA NOVA

3.118,47

Capítulo

01.01

ACTUACIÓ 1 TANCAMENT VESTIBUL ESCALA P-1

4.459,63

Título 3

01.02.01

ENDERROCS

1.341,67

Título 3

01.02.02

OBRA NOVA

5.174,58

Capítulo

01.02

ACTUACIÓ 2 TANCAMENT VESTIBUL ESCALA PB

6.516,25

Título 3

01.03.01

ENDERROCS

Título 3

01.03.02

OBRA NOVA

Capítulo

01.03

ACTUACIÓ 3 TANCAMENT VESTIBUL ESCALA P1

3.236,48

Título 3

01.07.01

ENDERROCS

1.554,62

Título 3

01.07.02

OBRA NOVA FAÇANA

9.626,88

Título 3

01.07.03

OBRA NOVA PASSERA

17.175,98

Capítulo

01.07

ACTUACIÓ 7 NOVA PASSERA EXTERIOR

28.357,48

859,25
2.377,23

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
42.569,84
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítulo
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítulo
01.00
CONSIDERACIONS PREVIES
350,00
Capítulo

01.01

ACTUACIÓ 1 TANCAMENT VESTIBUL ESCALA P-1

4.459,63

Capítulo

01.02

ACTUACIÓ 2 TANCAMENT VESTIBUL ESCALA PB

6.516,25

Capítulo

01.03

ACTUACIÓ 3 TANCAMENT VESTIBUL ESCALA P1

3.236,48

Capítulo

01.07

ACTUACIÓ 7 NOVA PASSERA EXTERIOR

Capítulo

01.08

ACTUACIÓ 8 MODIFICACIÓ I ELIMINACIÓ PUPITRES

Capítulo

01.09

DETECCIÓ D'INCENDIS I ALARMA

Capítulo

01.10

DESPLAÇAMENT DE BIE'S

609,74

Capítulo

01.20

NETEJA

750,00

Capítulo

01.30

CONTROL DE QUALITAT

500,00

Capítulo

01.40

SEGURETAT I SALUT

600,00

Capítulo

01.50

GESTIO DELS RESIDUS

300,00

Capítulo

01.60

DOCUMENTACIO AS-BUILT

Obra

01
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28.357,48
0,00
12.445,67

800,00
58.925,25

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
58.925,25
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Presupuesto UAB Fase I
58.925,25
58.925,25

euros

Millora PCI Aules UAB

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg.

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

58.925,25

13 % despeses generals SOBRE 58.925,25......................................................................

7.660,28

6 % benefici industrial SOBRE 58.925,25...........................................................................

3.535,52

Subtotal

70.121,05

21 % IVA SOBRE 70.121,05...............................................................................................

14.725,42

€

84.846,47

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( VUITANTA-QUATRE MIL VUIT-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS )
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PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L’ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA ADAPTACIÓ A LA
NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL. FASE I.
La documentació de l’Estudi de seguretat ha d’anar acompanyada d’un llistat de normativa de seguretat que podeu
trobar actualitzat a l’apartat de normativa de la pàgina web de l’OCT

1. DADES GENERALS DEL PROJECTE
1.1 DADES DE L’OBRA

Tipus d’obra

PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L’ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER
LA SEVA ADAPTACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL.
FASE I.
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA.

Adreça:

Edifici B2, Bellaterra, Carrer de la Vall Moronta, s/n

Població:

08193 · Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Superfície construïda:

Ala Est de la Facultat de Dret.

1.2 DADES DEL PROMOTOR O REPRESENTANT LEGAL
Nom o raó social:

JOSEP BOLDÚ BOCHACA

CIF/NIF o DNI/NIE:

40882529Y

Adreça:

Plaça del Coneixement s/n. Edifici L (Biblioteca d’Humanitats). Planta 3. Unitat
d’Arquitectura i Urbanisme

Població:

08193 · Bellaterra – Cerdanyola del Vallés (Barcelona)

Telèfon:

975 81 10 04

1.3 DADES DE L’AUTOR DEL PROJECTE D’EXECUCIÓ
Nom:

ANTONI GIMBERNAT PIÑOL

Numero Col·legiat:

15.699

Empresa:

E3G ENGINYERIA I ENERGIA

CIF:

B25417163

Adreça:

Av. Estudi General 7, Altell 5

Població

25001 · Lleida

Telèfon:

973 23 14 68

Pàg. 2 de 11. Estudi de Seguretat i Salut

PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L’ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA ADAPTACIÓ A LA
NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL. FASE I.
DADES DE L’AUTOR DE L’ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT
Nom:

ANTONI GIMBERNAT PIÑOL

Numero Col·legiat:

15.699

Empresa:

E3G ENGINYERIA I ENERGIA

CIF:

B25417163

Adreça:

Av. Estudi General 7, Altell 5

Població

25001 · Lleida

Telèfon:

973 23 14 68

Pàg. 3 de 11. Estudi de Seguretat i Salut

PROJECTE EXECUTIU DE LA REFORMA DE L’ALA EST DE LA FACULTAT DE DRET PER LA SEVA ADAPTACIÓ A LA
NORMATIVA DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS ACTUAL. FASE I.
2. COMPLIMENT DEL RD 1627/97 DE 24 D'OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES
OBRES DE CONSTRUCCIÓ
Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment.
Servirà per 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, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de
24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció.
En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi 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 n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques
s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració.
Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del PSS.
Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat
Social en el termini de 24 hores.
Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-contractistes hauran de garantir
que els treballadors rebin la informació i formació adequades de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.
Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent, segons
model inclòs a l'annex III del Reial Decret.
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat i
Salut.
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 parcial 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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3. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA
L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva recollits en l'art. 15è de la "Llei
de Prevenció de Riscos Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les
següents activitats:
 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, en zones d’aplec ben definides.
 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 i coordinació 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'aquesta.
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents:
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 amb 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 signifiqui perill nul o reduït.
 Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball, les
condicions de 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 i formació als treballadors.
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
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. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui
substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.
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Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de cobertura la previsió
de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells
mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu treball
personal.
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4. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del Reial
Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, 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 d'altres
feines.
S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara, caigudes, talls, cremades, erosions i cops,
havent-se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi de conformitat amb l’ergonomia
del treball.
A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d'edificació veïnes i tenir cura en
minimitzar en tot moment el risc d'incendi.
Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors a les obres (reparació,
manteniment...).
4.1













MITJANS I MAQUINÀRIA
Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapaments.
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Despreniment i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...).
Riscos derivats del funcionament de grues.
Caiguda de càrrega transportada.
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Caigudes en altura 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.

4.2 TREBALLS PREVIS
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
 Caigudes en altura i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
 Cops i ensopegades.
 Caiguda de materials, rebots.
 Sobre esforços per postures incorrectes.
 Bolcada d’aplecs de materials.
 Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).
4.3 ENDERROCS
 Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
 Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
 Projecció de partícules durant els treballs.
 Caigudes en altura i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
 Contactes amb materials i substàncies agressives.
 Talls i punxades.
 Cops i ensopegades.
 Caiguda de materials, rebots.
 Ambient excessivament sorollós.
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 Falla de l'estructura.
 Sobre esforços per postures incorrectes.
 Acumulació i baixada de runes.
4.4












RAM DE PALETA
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caigudes en altura i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials i substàncies agressives.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Ambient excessivament sorollós.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada de d’aplecs de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

4.5











REVESTIMENTS I ACABATS
Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
Projecció de partícules durant els treballs.
Caiguda en altura i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials i substàncies agressives.
Talls i punxades.
Cops i ensopegades.
Caiguda de materials, rebots.
Sobre esforços per postures incorrectes.
Bolcada d’aplecs de material.
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

4.6










INSTAL.LACIONS
Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...).
Caiguda en altura 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.
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5. RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS
(Annex II del RD 1627/1997)
 Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, 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 per les quals la normativa específica obligui a la delimitació de
zones controlades o vigilades i de limitada exposició.
 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.
 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.
5.1 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ
Com a criteri general anteposen les proteccions col·lectives en front a les individuals. A més, s'hauran de mantenir en
bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció
tan col·lectius com personals hauran d'estar homologats segons la normativa vigent i revisades les seves condicions de
manteniment.
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors a les obres
(reparació, manteniment...).
5.2 MESURES DE PROTECCIÓ COL.LECTIVA
 Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins l'obra.
 Senyalització de les zones de perill amb els sistemes especificats en la normativa corresponent.
 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.
 Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària i el personal en condicions de
seguretat.
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega per evitar
moviments no desitjats.
 Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents.
 Els elements de les instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants col·locades en tot moment.
 Correcta senyalització de la zona d’actuació de 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.
 Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat.
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes,
etc.).
 Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció de rases.
 Utilització de paviments antilliscants.
 Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda en altura.
 Col·locació de roda peus per risc de caiguda d’objectes en altura.
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 Col·locació de xarxes en forats horitzontals.
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes i persones (xarxes, lones, etc.).
 Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades.
 Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides, respectant les instruccions i limitacions de la normativa.
 Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes.
5.3 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL
 Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules.
 Utilització de calçat de seguretat amb punta de ferro.
 Utilització de casc homologat adaptat a les tasques dutes a terme pel personal.
 A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir punts d'ancoratge segurs per
poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat de la línia de vida, la utilització del qual serà obligatòria.
 Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials i substàncies agressives i
minimitzar el risc de talls i punxades.
 Utilització de protectors auditius homologats en ambients sorollosos.
 Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els treballs amb perill d'intoxicació.
Utilització d'equips de subministrament d'aire durant aquestes tasques.
5.4 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS
 Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ballat de l’obra ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin entrar.
 Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors.
 Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega per evitar
moviments no desitjats.
 Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes,
etc.).
 Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes i personal (xarxes, lones).
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6. PRIMERS AUXILIS
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent.
S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar els
accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats.

Lleida, 26 d’abril de 2021

E3G ENGINYERIA SERVEIS ENERGÈTICS
Toni Gimbernat Piñol
Enginyer Industrial
Col·legiat: 15.699
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