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MD. MEMÒRIA DESCRIPTIVA
DD DADES GENERALS DEL PROJECTE
MD.01 INFORMACIÓ PRÈVIA: ANTECEDENTS I CONDICIONANTS DE PARTIDA
DD.01 IDENTIFICACIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE:
MD 01.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES PREMISSES I CONDICIONANTS DE L’ENCÀRREC
IDENTIFICACIÓ:
Projecte executiu de rehabilitació de l’edifici B (edifici nou) de l’Alberg Mare de Déu de Montserrat, de Barcelona.
OBJECTE DEL PROJECTE:
El plantejament inicial de les intervencions al conjunt de l’alberg per part de l’Agencia Catalana de la Joventut va
ser donar resposta a les patologies estructurals dels edificis, detectades a la inspecció que es va fer de l’edifici i
reflectides a l’Informe - Dictamen sobre l’estat estructural del conjunt dels dos edificis de l’alberg Mare de Deu de
Montserrat a Barcelona, amb data 18/04/2008, redactat per l’arquitecte Xavier Serrahima i Soler.
Posteriorment es varen introduir altres objectius com la renovació interior dels espais i instal·lacions.
Degut a la complexitat del projecte total, que afecta a en una part a un edifici amb una protecció patrimonial, junt
amb els problemes de gestió dels pressupostos que pot destinar l’Agencia Catalana de la Joventut, una entitat
depenent de la Generalitat de Catalunya, i que te les limitacions d’assignacions pressupostaries de la
administració pública,junt amb la necessitat de no tancar les instal·lacions de l’Alberg mes de 6 mesos, la gerència
de la Agencia Catalana de la Joventut va decidir dividir les intervencions en diferents fases.
Es va decidir que la primera fase fos el projecte que afecta a l’edifici B, que no es una zona afectada directament
per la protecció d’espais patrimonials, ja que alberga la zona de calderes i altres elements d’instal·lacions que cal
renovar, i que condicionen les actuacions a les zones servides tant de l’edifici B com del edifici A, l’edifici protegit.
L’objecte de d’aquest projecte que serà la fase 1, es la rehabilitació dels espais interiors, del sistema
d’instal·lacions i de les façanes de l’edifici B, l’edifici nou del conjunt de l’Alberg Mare de Déu de Montserrat, que
degut al pas del temps i al intens grau d’utilització que tenen, han sofert un deteriorament o han quedat obsolets.
L’objecte del encàrrec es per una banda rehabilitar les façanes, i tancaments exteriors, renovar els espais interiors,
millorant algunes zones com la sala d’actes del soterrani, habitacions i banys, renovar acabats de paviments,
parets, fusteria, sostres, etc i per altra modernitzar els sistemes d’instal·lacions, renovant la producció d’aigua
calenta, els sistema de condicionament tèrmic general, afegir elements per millorar la sostenibilitat de l’edifici com
plaques solars, etc.
EMPLAÇAMENT:
L’Alberg Mare de Déu de Montserrat es troba al Passeig Mare de Déu del Coll nº 41, al districte de Gracia de la
ciutat de Barcelona.
REFERÈNCIA CADASTRAL: 8755909DF2885F0001ZP

DD.02 AGENTS DEL PROJECTE
PROMOTOR:
El promotor del projecte es l’Agencia Catalana de la Joventut (ACJ), amb NIF Q-0801485-D, representada per
Josep Mª Vilar i Camps, Director de l’Àrea de Gestió Tècnica. L’adreça de ACJ es Carrer Calàbria 147, 08015
Barcelona.

D’acord amb el Plec de clàusules del concurs de l’encàrrec les condicions per desenvolupar el projecte son:
“El projecte global contindrà totes les actuacions que es considerin necessàries a l’edifici, independentment del
sistema constructiu a que afectin (forjats, cobertes, façanes, fusteria, acabats, etc) d’acord amb l’estudi dels
redactors adjudicataris del projecte sobre el desenvolupament de la informació disponible a l’estudi de l’ITEC citat i
la inspecció i proves complementaries que sobre l’edifici existent considerin necessàries i raonables aquests i
siguin aprovades. Malgrat això, tenint en compte l’històric de disponibilitats econòmiques que al respecte son
previsibles, les feines necessàries que al projecte objecte d’aquesta licitació es recullin, estarà organitzat en fases
prioritzades, de manera que pugui ser desenvolupat en la practica per parts o unitàriament. Per tant,
obligatòriament s’hauran de tenir en compte al respecte, les necessitats de funcionament i d’obertura (total o
parcial) de l’alberg en diferents moments i apoques i les disponibilitats econòmiques previsibles de l’ACJ.”
Afegides a aquestes premisses a mida que es va anar desenvolupant el projecte s’ha afegit la necessitat de
millorar els espais dels banys, renovant les instal·lacions i els revestiments, i aprofitant per integrar una imatge de
marca de la Agencia Catalana de la Joventut als espais que o permeten.
Es vol aprofitar per millorar les prestacions de la sala d’actes, ara infrautilitzada per la seva configuració en forma
d’auditori amb el terra en rampa i les cadires fixes; la idea es fer un espai que es pugui dividir en tres sales petites
amb panells mòbils, i que es pugui configurar amb diferents solucions com a sales de reunions, aules taller, o una
sala gran amb cadires mòbils que permeti des de una conferència a un ball.
A nivell d’instal·lacions les premisses son dotar d’aire condicionat els diferents espais de l’edifici B, millorar els
equips actuals amb sistemes mes eficients energèticament, i afegir sistemes de producció d’energia fotovoltaica
dins de les possibilitats de l’edifici, amb la consideració de les necessitats que te l’edifici A que es rehabilitarà mes
endavant.
MD 01.2 PREEXISTÈNCIES
L’alberg Mare de Déu de Montserrat es un establiment residencial en funcionament, dedicat al hostatge de joves i
altres persones associades a la xarxa internacional YHA (Youth Hostels Assotiation), que te com objectiu
fundacional oferir uns serveis econòmics per a afavorir que els joves puguin viatjar.
Actualment te els permisos d’obertura i activitat concedits. Es un establiment en funcionament des de l’any 1987.
L’alberg Mare de Déu de Montserrat es troba dins d’un solar de forma trapezoïdal, de 8837 m2 segons les dades
del cadastre, entre el carrer de Castellterçol i el passeig Mare de Déu del Coll. Els dos costats llargs del solar van
d’un carrer a l’altre, i els costat mes curt correspon al carrer Castellterçol. El costat del passeig M.de Déu del Coll
es una poligonal, amb un arc de radi curt i altre mes pla.
El solar te un fort pendent, amb la part superior al carrer Castellterçol, i la inferior al passeig M.de Déu del Coll.
Dins del solar hi han quatre edificacions:
-

L’edifici corresponent al antic habitatge de la porteria situat a la tanca del passeig M.de Déu del Coll, de
planta baixa i planta pis, i que forma un túnel d’entrada al solar. En aquest edifici no farem cap intervenció.

-

L’edifici principal o edifici A als documents del projecte, corresponent a l’antiga casa Marsans, una casa
d’estiueig, construïda al 1907, de planta quasi quadrada (20x22 m), de planta baixa i dos plantes pis, amb un
petit soterrani. Està situada al terç sud del solar, centrada respecte als costats llargs del mateix, i amb la
façana principal orientada a sud. Aquest edifici es el que te protecció segons el Pla especial del Patrimoni
Arquitectònic, Històric i Artístic de la ciutat de Barcelona. En aquest edifici no farem cap intervenció.

-

L’edifici annex o edifici B, que es una ampliació feta als anys 1957-60, i reformada al 1984-87, de planta
rectangular, situat paral·lelament al costat Nord del edifici A, amb una separació de 2 metres. L’edifici te 29 m
de llarg i 10 d’amplada al cos rectangular, i un afegit semicircular al costat est de 5,2 m de radi. Te planta
baixa, dos plantes pis, un semisoterrani i una planta per sota del semisoterrani al cos semicircular, que no
està soterrat degut al pendent del terreny. Es l’edifici objecte del projecte

-

Edifici sota la terrassa de la façana principal. Es tracta d’un espai cobert amb una forma composta per un
rectangle i un semicercle, situat davant de la façana principal del d’edifici A. El seu sostre està a nivell del
jardí que rodeja la casa, i serveix de terrassa. A la part inferior, les antigues cotxeres?, ara hi ha una sala de
treball. En aquest edifici no farem cap intervenció.

AUTORS DEL PROJECTE:
Els autors del projecte son:
Josep Manuel Mir Casasnovas, arquitecte, col·legiat al Col·legi d'Arquitectes de Catalunya amb el número 132683, pel que fa a als temes d’obra civil, rehabilitació d’estructura, distribucions, acabats, revestiments i fusteria.
Roger Bernabé, enginyer Tècnic Industrial col·legiat 20.213, Martín Gil, enginyer Tècnic Industrial col·legiat 17.908
i Sergio Urbano Cabezas enginyer Tècnic Industrial col·legiat 24.090 , pel que fa al disseny i càlcul de les
instal·lacions (electricitat, fontaneria, ACS, condicionament tèrmic i ventilació, xarxes de control, sanejament)
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Els edificis amb us públic son el A, el B i el edifici terrassa.
Les actuacions de rehabilitació es centraran únicament a l’edifici B.
MD 01.3 NOTA HISTÒRICA
Tipus original de la construcció: Edifici residencial unifamiliar
Període: 1907
Autor: Arquitecte Juli Marial i Tey
Situació: Passeig Mare de deu del Coll, 41-51
L’origen d’aquest singular edifici rau en el desig de la família fundadora de la Banca Marsans i de la primera
agència de viatges d’Espanya d’aixecar una segona residencia en uns terrenys de Vallcarca, considerat aleshores
un lloc d’esbarjo de la veïna Gràcia. El projecte va ser confiat a l’arquitecte Juli Marial i Tey qui, en 1906, va
construir l’anomenada casa de Josepa Marsans i Peix, considerada avui en dia un dels millors exemples de
l’arquitectura interior neoàrab que subsisteix a Barcelona.
L'edifici resulta encisador per la seva genuïna combinació d'estils: La línia clàssica predominant a l’exterior, en
contrast amb la filigrana orientalista del interior, li confereix el to solemne i decorós exigit per la posició social dels
propietaris sense renunciar a l’artifici i l’espectacularitat. Efectivament, en accedir-hi és difícil no deixar-se
embolcallar per un ambient de somni inspirat en l’Alhambra. La planta baixa organitzada al voltant d’un espai
central -el típic “Sahn”profusament decorat amb motius islàmics- evoca el pati dels lleons del palau granadí. Un
peristil de columnes amb els fusts llisos de marbre blanc sostenen la filera d’arcs lobulats que delimiten amb
l’arrabà (alfiz) paraments de paret profusament decorats amb figures geomètriques. L’alternança dels colors blau,
vermell i daurat s’estén al fris resseguit per una sanefa amb cal·ligrafia àrab ( “Al·la és el més gran”) i culminat per
un mocàrab policromat. El conjunt és resplendent ja que esta immers en la llum que s’esmuny a traves de la
claraboia plana i dels d’arcs de ferradura polilobulats del tambor.
Els elements descrits afirmen la filiació formal del interior de l’edifici amb l’Alhambra, però també l’operació
d’emmascarament de les formes clàssiques de l’exterior. Per tant, podem concloure que la fantasia oriental en els
espais interiors representa una mena d’escapisme a un món imaginat, de luxe i d'ostentació, mentre que la façana
es reserva a les formes de “prestigi" habituals entre les elits d'aquella època.
Ara be, cal tenir en compte que aquesta casa - una mena de caprici exòtic pensada per l'esbarjo d'una família
benestant de Barcelona- va tenir amb el pas del temps un usos molt diferents al concebut en el projecte original i
que podríem qualificar de sorprenents. La seva història convulsa i agitada comença amb Guerra Civil en ser
expropiada i transformada en Hospital. En acabar el conflicte esdevé una caserna militar fins que en1946 passa a
exercir la funció de residència per a nens d’orfes de la Segona Guerra Mundial. Per mediació de Creu Roja acull
durant un llarg període més d’un centenar de nens procedents de la Pomerània i Baixa Silèsia (antigues regions
de població germànica annexionades a Polònia) i, en conseqüència als requeriments de la seva educació, es
reconverteix en Escola Pública Polonesa.
En 1956, l'edifici passa a dependre dels serveis socials sent regentat per monges. En plena època franquista
funciona com a centre social de nenes anomenat primer “El Pinar” i , més tard, “l'Hogar Escolar Nuestra Señora de
Montserrat”.

Marital Tey representa, per tant, la línia liberal i de dretes del catalanisme i les seves connexions amb la burgesia
emprenedora de la ciutat li van brindar l’oportunitat d’atendre l’encàrrec de la família Marsans.
A finals del segle XIX l’Orientalisme es a l’abast de tothom i començava el seu declivi a Europa, però
contràriament el que es podria pensar no va succeir al mateix a Catalunya on la fascinació per l’Orient Musulmà
perdurà a través de l’encís del Marroc. A principis del segle XX el mite romàntic de l’Orient es prolonga amb la
doctrina africanista que entitats, oficials i privades, inoculen en l’opinió pública finançant expedicions, viatges i
estudis. I el creixent interès per la zona coincideix amb el naixement del turisme com activitat de lleure i de negoci.
No és un fet merament anecdòtic que la primera agencia de Viatges d’Espanya fos creada a Barcelona en 1910
per la banca Marsans. Fins llavors , el turisme havia passat completament desapercebut per als empresaris
espanyols , però l'obertura de l'Hotel Ritz de Madrid aquell mateix any i el creixent flux de viatgers a la Capital va
portar a l'entitat bancària a apostar per un nou nínxol de negoci consistent a donar servei als estrangers que
visitaven el país.
La Banca Marsans, fundada en 1892 per José Marsans i Rof, era una empresa familiar dedicada a les operacions
borsàries, el canvi de divises i la negociació de cupons i transferències que en 1902 es transforma en J. Marsans
Rof i fills afegint-hi la branca dedicada al turisme. Pionera en el sector , en 1928 , Viatges Marsans comença la
seva aventura en solitari amb Francesc d'Assís Ripoll Fortuño. Tot i ser absorbida pel Banc Central l’agència
mantindrà la seva activitat independentment del negoci bancari . En 1964, Enrique Marsans ven l'agencia al
Instituto Nacional d'Indústria ( INI ) i Viatges Marsans desapareixerà definitivament en 2010.

MD 01.4 MARC LEGAL
- NORMATIVA URBANÍSTICA APLICABLE:
Les normes urbanístiques que afecten a aquest solar son les corresponents a les “Normas Urbanísticas del Plan
General Metropolitano” aprovat l’any 1976, amb totes les esmenes posteriors.
Segons aquestes normes, el solar de l’Alberg està classificat com a 7a, Equipaments comunitaris.
Tant el jardí del solar en que està situat l’alberg, com l’edifici mes antic de l’alberg, que correspon a l’antiga casa
Marsans, estan catalogats amb un nivell de protecció B: bé cultural d’interès local, al catàleg d’elements protegits
de l’Ajuntament de Barcelona segons el Pla especial del Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic de la ciutat de
Barcelona.
La informació de la catalogació es troba recollida a la pàgina web de l’Ajuntament de Barcelona anomenada
“Cercador Patrimoni Arquitectònic”.
La nostra actuació es classifica com una operació de rehabilitació i manteniment parcial, encaminada a garantir la
seguretat estructural del edifici a mig i llarg termini d’acord amb l’ús públic que se’n fa, sense modificar en res l’ús
actual.
La actuació prevista en aquesta fase no intervé a l’edifici A, que es l’edifici amb protecció del catàleg.
- NORMATIVA D’EDIFICACIÓ APLICABLE:

En aquest període s’afegeix a l’edifici principal un edifici rectangular per a dormitoris, situat a la part posterior del
edifici principal, separat per un espai de 2 m, i que estava connectat amb una escala situada amb aquest espai
amb l’edifici original. Aquest edifici te una arquitectura austera i funcional que no te res a veure amb la casa
Marsans, i cap interès arquitectònic.

En tractar-se d’una actuació de rehabilitació parcial, únicament seran d’aplicació les normes que afectin
directament als temes que rehabilitem.

Finalment, el 1983, l'edifici es adquirit per la Generalitat de Catalunya i amb el nom de Mare de Déu de Montserrat
el transforma en el primer Alberg de Joventut de Barcelona. Per a fer la transformació es fan obres al edifici annex,
afegint un menjador i una sala d’actes a sota de l’edifici, que era porticat, amb un espai sense tancar a la planta
baixa.

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

També es fan obres que modifiquen la distribució interior de la casa Marsans, afegint un ascensor, modificant les
escales de servei, i convertint les diferents estances de la planta primera i segona en habitacions amb bany, i
altres operacions. No hem trobat documentació de les operacions fetes sobre la casa Marsans, però si el projecte
de reforma de l’edifici Annex B, que està fet per els arquitectes Kim Lloveres i Montserrat i Nicolau Rabasseda i
Miró, amb data de febrer de 1984.

Pel que fa al tema de millora interior i les instal·lacions:

L’arquitecte que projecta la casa Marsans, Juli Marial i Tey (1854-1929), es conegut per el seu compromís polític
amb el republicanisme i el catalanisme. En 1901 fou escollit regidor de l’Ajuntament de Barcelona i en 1903
formava part del grup que constituí la Unió Republicana a Barcelona. En les eleccions generals a les Corts
espanyoles de 1907 surt escollit diputat per solidaritat catalana. Un any abans havia ingressat en el Centre
Nacionalista Republicà, fundada per dissidents de la Lliga Regionalista, que formà part d’aquella coalició. Juli

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI
CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F

CTE-DB-SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
CTE-DB-HE- Estalvi d’energia
RITE Reglament Instal·lacions tèrmiques
Ordenances Metropolitanes
Normativa específica de les instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves:
Llei 38/1991 de 30 d desembre
Decret 140/2003 de 10 de juny
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Decret 14/2003 de10 de juny
Decret 16/2014 d’1 de febrer

Neteja de la superfície de la façana de taques d’humitat (fongs) i pintat de la mateixa amb pintura al silicat, color
pedra de Montjuic com l’actual. (F2.10.70 segons la carta de colors Els colors de l’Eixample).
Les escales d’emergència cal fregar les pintures antigues, eliminar el rovell i pintar-les de nou amb una capa
d’imprimació antioxidant i dues d’esmalt sintètic per a exteriors amb partícules metàl·liques.
PONTS ENTRE EDIFICI A I B:

MD 01.5 PATOLOGIES DETECTADES:
Complementàriament a l’informe realitzat per l’Itec i l’arquitecte Xavier Serrahima l’any 2008, i degut al temps
passat, des de la seva realització, hem fet una inspecció exhaustiva de l’edifici i hem detectat les següents
patologies a l’edifici B:
Complementàriament a l’informe realitzat per l’Itec i l’arquitecte Xavier Serrahima l’any 2008, i degut al temps
passat, des de la seva realització, hem fet una inspecció exhaustiva de l’edifici i hem detectat les següents
patologies:
A l’edifici nou, hem trobat petites patologies que gairebé totes corresponen a problemes de corrosió de les
armadures superficials de les estructures.
Hi ha zones de la part superior de la façana, a la trobada amb la coberta on hi han fissures del revestiment del
front del sostre. També es produeix aquest problema en el cos semicircular de la jardinera de la façana oest, i als
pilars del la planta baixa de la façana Nord, que estan sense revestir.
Les façanes tenen taques d’humitat, zones amb els revestiments desgastats per la erosió de la pluja, escopidors
trencats, antigues finestres tapades per modificacions de la distribució interior, conductes d’instal·lacions afegits en
diferents zones, els compressors del sistema de refrigeració de les neveres penjant a la façana.
S’han detectat alguns dintells i escopidors amb escantonaments i fissures.
Les escales d’emergència, que son una estructura metàl·lica, requereixen un manteniment eliminant el rovell i
pinant-les per tal de protegir la estructura.
Els paviments exteriors de la zona de la façana Nord estan força deteriorats, amb peces trencades, especialment
a les escales i la terrassa que hi ha davant del menjador.

Els vidres i peces de metacrilat dels ponts que uneixen els dos edificis estan en mol mal estat. Alguns vidres amb
cambra amb perdut la estanquitat de la cambra, i aquesta s’ha omplert de aire amb humitat, deixant un tel glaçat a
l’interior. Alguns metacrilats corbats estant foradats i també tenen aigua i brutícia a les celles interiors.
REHABILITACIÓ INTERIOR:
Farem tres actuacions que comporten algunes variacions de les distribucions interiors:
1) millora del espai de la sala d’actes,
2) millora dels espais destinats a instal·lacions generals
3) millores al menjador i cuina
4)millora de les plantes de les habitacions (P1 i P2)
A la resta de zones farem la substitució dels revestiments interiors.
LES ACTUACIONS ES CONCRETEN EN ELS SEGÜENTS ASPECTES:
1) ACTUACIONS A LA SALA D’ACTES:
La sala d’actes es remodelarà per tal de convertir-la en una sala múltiple amb divisions amb envans mòbils, per tal
que es puguin fer diferents configuracions, amb fins a tres espais de treball, dos sales o una sala completa.
Per fer axó cal eliminar la pendent del paviment de la sala actual, amb format de teatre, i fer un pla horitzontal a
nivell de la sortida d’emergència de la zona posterior d ela sala, que coincideix amb el nivell del passadís de la
escala d’accés principal pel edifici A.

Interiorment els envans dels passos de comunicació entre l’edifici A i B, estan fissurats a la part superior a la
cantonada amb el passadís longitudinal de l’edifici B.

Es farà una sortida d’emergència d ela sala a l’espai entre els dos edificis, amb una rampa, i es deixaran de
considerar com a sortides d’emergència les sortides per la zona posterior al escenari, que requereixen pujar unes
escales amb un graó en diagonal.

Els banys, paviments, fusteries, i altres elements dels acabats estan força desgastats per l’ús i cal una renovació.

L’espai de l’escenari es reduirà una mica, i es col·locarà un munta-escales per fer-ho accessible.

A nivell d’instal·lacions tenim les calderes de producció d’aigua calenta sanitària i calefacció molt antiquades i amb
rendiments energètics molt baixos, el sistema d’aire condicionat de la sala d’actes no funciona.

Les parets de la sala es recobriran amb uns panells de llistons verticals amb una material absorbent acústic per
l’interior. Aprofitant el espai entre els panells i la paret es col·locaran les instal·lacions i els armaris de control de so
i imatge, i al fons d ela sala uns armaris per a guardar cadires i taules. S’eliminaran unes cabines de traducció
simultània que ja no s’utilitzen.

A tot l’edifici el sistema de condicionament tèrmic es una calefacció amb radiadors, i no hi ha cap sistema de
refrigeració ni de renovació d’aire.
Els sistemes d’iluminació son poc eficients, sense controls de presència.

Tots els revestiments de parets, sostres i paviment es faran nous.
2) ACTUACIONS AL SOTERRANI ZONA DE SERVEIS:

MD.02 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE:

Al soterrani, la sala de calderes es refarà interiorment, i com les calderes ja no tindran la potència actual i no
arribaran a 70 KW,es podrà eliminar els sistema de doble porta en la comunicació amb el passadís.

En aquest apartat explicarem les actuacions previstes per a fer les reparacions e intervencions arquitectòniques
(rehabilitació dels espais interiors i exteriors, i de les modificacions de la distribució) i les actuacions en els
elements de les instal·lacions, elèctrica, d’aigua freda i calenta, de climatització i de comunicacions que estaran
desenvolupades amb mes detall als annexos amb els projectes específics per cada tema.

Es destinarà un espai entre la sala d’actes i el magatzem inferior de la cuina com a zona per a col·locar els nous
quadres elèctrics i de comunicacions, que quan es faci la reforma de l’edifici A desapareixeran de la sala que hi ha
al costat de la entrada.

MD 02.1 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES ACTUACIONS:

Tota la maquinaria exterior, bombes de calor, compressors de les neveres, etc, es situaran sobre el cos que
alberga els dipòsits d’aigua davant de la sala de calderes.

REHABILITACIÓ FAÇANA:

Es farà un tancament amb panells absorbents acústics al voltant de la maquinaria, obert per dalt

Cal sanejar les zones de la estructura on s’han produït fissures per rovell de les armadures, eliminant els morters o
formigons que els recobreixen fins arribar a l’acer, passivar-ho i reconstruir els volums amb morters de reparació.

3) ACTUACIONS AL MENJADOR I CUINA:

Els dintells i escopidors amb peces trencades cal reparar-los o substituir-los.
Substitució de la fusteria actual per una que permeti col·locar vidres amb cambra, per millorar les condicions de
comportament tèrmic de l’edifici.
Cal eliminar de la façana conductes i tubs d’instal·lacions, l’aparell dels compressors de les neveres que hi ha a
l’alçada de la cuina, a la façana sud.

A la planta del menjador es substituirà el paviment actual de terratzo per un de ceràmica i els revestiment de
rajola es substituiran per un aplacat de HPL. El cel ras es substituirà per un que tingui una major atenuació
acústica per limitar la reverberació de l’espai.
A la zona de cuina es construirà una cambra congelador al costat de la sala on ara hi ha la cambra frigorífica. Tots
els compressors es situaran ala zona del sostre de la sala de dipòsits, juntament a la resta d’aparells de clima
exteriors, eliminant de la façana els aparells afegits.
4) PLANTES D’HABITACIONS
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A les plantes 1 i 2 d’habitacions es proposen uns canvis ampliant la fondària de les habitacions, que actualment no
permeten la col·locació de llits de mida estàndard (2 m), desplaçant l’envà que les separa del passadís 15 cm, i
deixant un passadís de 120 cm d’amplada.
Serà obligatori revisar els sostres de les plantes d’habitacions, identificant els sistema estructural abans de fer cap
enderroc de cap envà.
També es faran dos banys nous dins de dos habitacions a cada planta,per tal que hi hagin unes habitacions
destinades als monitors o acompanyants de grups de joves, amb capacitat mes reduïda (3 persones) que tinguin
un grau de confort adequat.
Es farà la renovació complerta dels banys, substituint aparells sanitaris, mampares, instal·lacions d’aigua i
desguàs, paviments, etc.
A les plantes d’habitacions es renovarà el paviment, els cel rasos, la fusteria interior i en general tots els acabats.
Es repararan els envans fissurats i en general tots els desperfectes que han aparegut al llarg dels anys.
Els paviments de totes les plantes d’habitacions, tant de l’edifici nou com del vell es recobrirà amb un paviment
continu de 3 mm de tipus vinílic.
A la segona planta es farà un accés a la coberta, amb un registre al sostre, i una sortida a la teulada amb una
porta en un afegit a la cara nord de la pendent. A la zona interior d’aquesta sortida es col·locarà un ancoratge per
una línia de vida. Es disposarà un sistema de línia de vida continua en el carener, fixada als elements estructurals
de suport de la coberta.
ESPAI EXTERIOR:
Es renovarà el paviment de la zona que toca amb la façana Nord de l’edifici B, ja que caldrà aixecar-lo per fer
alguns passos d’instal·lacions, i s’aprofitarà per fer que el pas de l’interior a l’exterior sigui accessible, sense cap
graó. Es substituirà la vorera i la zona de llambordins de formigó perforat per un paviment de llambordins plans
que permetin el pas de cadires de rodes, i s’inclouran reixes de recollida d’aigua pluvial en les zones de transició
entre paviments.
Es renovarà el paviment de les escales que donen accés des de la zona d’aparcament al espai de terrassa, ja que
estan trencats en diferents punts i en modificar les pendents de la zona de la terrassa caldrà afegir un graó les
escales.
A la coberta de l’edifici B, a la cara Sud, i amb la mateixa pendent que te ara la coberta (28% aproximadament) es
col·locarà un sistema de plaques fotovoltaiques. Caldrà fer un accés a la coberta per poder fer manteniment.
L’accés es farà per la cara Nord.
INSTAL·LACIONS:
Pel que fa a les instal·lacions de l’alberg, es realitzen diferents actuacions en l’àmbit del edifici B.
Es renova completament la sala de calderes, introduint els nous sistemes de climatització i aigua calenta. Es
realitzaran noves escomeses de llum i aigua, així com l’obertura d’una nova canalització pel pati per comunicar
l’edifici vell (A) amb el nou (B)
Les instal·lacions que es veuen afectades son les de Baixa tensió, calefacció, ventilació, aigua freda i aigua
calenta sanitària. També es realitza una petita intervenció en el sanejament dels lavabos de la planta 1 i la planta
2. Els compressors de les cambres frigorífiques es canviaran de lloc i s’afegirà un de nou per a la cambra de fred
negatiu que es fa nova a la zona de la cuina. A l’auditori es realitza una instal·lació de comunicacions, àudio i
vídeo per a poder realitzar les diferents activitats.
Pel que fa a la baixa tensió, es realitza un nou quadre general de baixa tensió, alimentat des de una nova
escomesa i que distribuirà línies noves a tot l’edifici B. S’aprofitarà per a disminuir i adequar el quadre general
actual. Unes plaques fotovoltaiques posades a la coberta del mateix edifici, generaran part de l’energia necessària
i comunicaran amb el quadre general mitjançant reguladors i les proteccions adequades per a disminuir el consum
de tot el conjunt de l’alberg.
La nova instal·lació de climatització per VRV estarà dividida en diferents sectors, alimentant per splits les
habitacions i generant per fancolis amb renovació d’aire les zones del restaurant i l’auditori. Les maquines
exteriors es posaran en una bancada amb silenciadors a sobre del volum ocupat per els dipòsits d’aigua freda.
L’aigua freda partirà d’uns nous dipòsits cap a un grup de pressió ubicat a la mateixa zona que actualment, amb
un nou descalcificador. Subministrarà tota la instal·lació nova de l’edifici B i connectarà la actual de l’edifici A per la
zona de la bugaderia.
El sistema de producció de fred i calor per a la instal·lació objecte d’aquest projecte està constituït pels equips
tipus bomba de calor, així com pel conjunt de bombes per al vehiculat de l’aigua. L’equip de producció d’aigua
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calenta i /o freda el formen dues bombes de calor a 4 quatre tubs aire-aigua, que conjuntament supleixen les
necessitats en energia tèrmica de tot l’edifici A i B. Aquestes màquines tenen capacitat de recuperació del calor
(proporcionat pels compressors) durant el cicle de fred, per proporcionar aigua calenta per calefactar una altra
zona de l’edifici. Incorporen ventiladors axials per a la condensació del refrigerant R407c, dos compressors
alternatius semi hermètics impulsen el refrigerant pel circuit intern, compost per 3 intercanviadors, un per el cicle
de recuperació.
El grup impulsor del circuit primari el composen 2 bombes bessones d’instal·lació en línia i sobre bancada, per
cada bomba de calor. Són bombes de cabal constant i dobles, de forma que només una d’elles treballa mentre que
l’altra fa de reserva. Un grup impulsa aigua calenta i l’altre aigua freda, contra la bomba de calor. Aquests circuits
incorporen sondes de detecció de flux per aturar les bombes en cas de parada de la bomba de calor.
L’aigua calenta es generarà amb aquest sistema i els hidrokits ubicats a la sala de calderes i el sistema VRV,
aquest sistema ens garanteix una eficiència optima i es connectarà per la zona de bugaderia amb la instal·lació de
calefacció antiga per alimentar els radiadors existents a l’edifici A.
Es realitzarà renovació d’aire forçada a la zona de l’auditori i el restaurant mitjançant conductes connectats als fancoils, per a garantir una qualitat de l’aire segons RITE i CTE.
Pel que fa al sanejament, els lavabos de l’edifici B es fan nous, però no canvien d’ubicació, així que només
s’intervindrà en aquest àmbit per a realitzar les connexions necessàries amb els baixants existents.
A la sala de calderes cal afegir un sistema de recollida d’aigua al paviment connectat a la xara exterior de
sanejament.
Es busca una actualització de tots els sistemes d’instal·lacions: condicionament tèrmic, ventilació, producció
d’aigua calenta sanitària, il·luminació, etc.

MD 02.3 ZONA DE L’EDIFICI ON ES FA L’ACTUACIÓ I SUPERFICIES

PLANTA PRIMERA EDIFICI B

Les actuacions majoritàriament es centren als sostres, la coberta i les fusteries exteriors de l’edifici A, i a llocs
puntuals d ela façana del edifici B, i alguns punts de l’interior.

CODI

Als següents quadres de Superficies útils s’indica els llocs on es fan les actuacions:

B101
B102

PLANTA SOTERRANI EDIFICI B
CODI
AUD
SP1
SP2
SP3
PS4

ESPAI
Auditori
- Sala polivalent 1
- Sala polivalent 2
- Sala polivalent 3
- Passadís 4
Passadís 3

PA1

Passera entre edificis A i B

SS4

Sala circular

SS6
SS7
SS8
BNS2
SC

SUP. ÚTIL

SUP. CONSTRUÏDA

Magatzem cuina

Sala dipòsits aigua
Magatzem auditori
Bany soterrani 3
Sala calderes

TOTAL P.SOTERRANI EDIFICI B

B106

65,5

B107

50,15

B108

48,1

B109

11,9

B110

15,22

B111

4,7

BN101

32,3

BN102

11,8

Sala quadres elèctrics

BN103

8

BN104

13

P16

12,5

P17

3,9

PA1

32,4
316,47

B104
B105

170,75

PS3

SS5

B103

393,90

ESPAI

SUP.
ÚTIL

Dormitori 5 pax

16,95

Dormitori 6 pax

16,20

Dormitori 6 pax

16,20

Dormitori 6 pax

16,20

Dormitori 6 pax

16,20

Dormitori 6 pax

16,20

Dormitori 5 pax

16,20

Dormitori 5 pax

16,20

Dormitori 6 pax

16,20

Dormitori 3 pax

12,80

Dormitori 3 pax

13,45

Bany compartit

19,85

Bany compartit

18,35

Bany dormitori B110

3,05

Bany dormitori B110

3,05

Passadís 16

3,50

Passadís 17

34,40

Passera entre edificis AB

TOTAL P1 Edifici B

SUP.
CONSTRUÏDA

4,70
259,70

304,00

PLANTA SEGONA EDIFICI B
PLANTA BAIXA EDIFICI B
CODI
MN1
K01

ESPAI
Menjador

CODI

ESPAI

SUP. ÚTIL

B201

Dormitori 5 pax

16,95

172,60

B202

Dormitori 6 pax

16,20

SUP. ÚTIL

SUP. CONSTRUÏDA

93,75

B203

Dormitori 6 pax

16,20

Passera entre edificis AB

2,10

B204

Dormitori 6 pax

16,20

Bany edifici B

3,00

B205

Dormitori 6 pax

16,20

Passadís 4

7,75

B206

Dormitori 6 pax

16,20

Sala comú 4

23,06

B207

Dormitori 5 pax

16,20

Sala comú 5
TOTAL PB EDIFICI B

10,90
313,16

B208

Dormitori 5 pax

16,20

B209

Dormitori 6 pax

16,20

B210

Dormitori 3 pax

12,80

PA0
BN03
P04
S04
S05

Cuina

362,00

B211

Dormitori 3 pax

13,45

BN201

Bany compartit

19,55

BN202

Bany compartit

19,10

BN203

Bany dormitori B210

3,05

BN204

Bany dormitori B211

3,05

P24

Passadís 24

4,30

P25

Passadís 25
Passera entre edificis
AB

PA2

TOTAL P2 Edifici B

SUP.
CONSTRUÏDA

34,40
9,35
265,60

300,00
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Els nous envans de les habitacions i el passadís de planta primera i segona i les portes d’accés les habitacions
hauran de complir aquestes característiques.

Superfície construïda total actuació 1.359.90 m2

MD.03 REQUISITS A COMPLIMENTAR

Degut a la complexitat del conjunt d’edificis, i la singularitat dels espais de l’edifici A, existeixen unes portes de
sectorització en el pas entre els dos edifici a l’alçada de planta primera i planta segona, que en una revisió de
bombers es va indicar que no complien en tenir un vidre a la part superior de les portes.

Analitzarem els requisits que venen marcats per la normativa per tal de fixar els paràmetres de prestacions que
cal aconseguir amb les diferents intervencions.

Es substituirà aquestes portes, i els vidre per unes portes certificades i un envà que compleixi la resistència al foc
com element de sectorització.

L’anàlisi es centrarà amb el CTE, i seguint el ordre dels seus Documents Bàsics.

S’invertirà el sentit d’obertura de les portes, considerant que la via d’evacuació es de l’edifici A a l’edifici B, i no al
contrari com està ara, ja que l’edifici B te dos sortides alternatives, mentre que l’edifici A només te una escala
oberta a les dues plantes.

D’acord amb la LOE, les obres que realitzarem tenen un caràcter d’intervenció parcial, ja que només afecten a una
part del conjunt d’ edificis: divisòries interiors, revestiments interiors i exteriors, fusteries interiors i exteriors i
sistemes d’instal·lacions. Això determina quin grau d’aplicació de cada DB del CTE se li ha de donar a les
actuacions.
MD.03.01

Per tal de que les escales exteriors compleixin la normativa del DB-SI com escales protegides, cal que les portes
que donen accés tinguin una EI 60
Es renovaran els equips de manegues i extintors, la senyalització i la il·luminació d’emergència per que compleixi
el Document Basic.

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. PRESTACIONS

Aplicarem el criteri del CTE DB SI Seguridad de Incendios per a obres de reforma:
6 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad
establecidas en este DB.
Analitzarem les exigències del CTE DB SI a la estructura que tractem, per tal de fer tot el que es pugui fer per
millorar la seguretat global de l’edifici:
A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per
exigències bàsiques SI que afecten a la reforma:

MD.03.02
SUA 9 Accessibilitat (Amb exigències Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament
de la Llei 20/91 D 135/95 (DOGC 24/3/95)
Quan l’edifici es va reformar per l’ús d’Alberg a l’any 1987, es va dissenyar amb els criteris d’accessibilitat vigents
en aquell moment. Degut a la complexitat d’intervenir en un edifici que es una barreja d’un edifici amb valor
patrimonial i altre no protegit, connectats amb plantes que no estan al mateix nivell, en aquell moment es va optar
per fer que els espais d’entrada, del menjador, i de la sala d’actes focin accessibles amb els criteris de la
normativa del moment, i la primera planta de l’edifici amb valor patrimonial tambè fos accessible, amb un nombre
de places adaptades de 6, amb un bany adaptat accessible des de els espais comuns.
La comunicació vertical es fa per un ascensor que hi ha al costat de la escala principal del edifici A, edifici amb
valor patrimonial.

SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR:
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario:

L’edifici B que es on fem la intervenció no te connexió accessible amb l’ascensor actual al nivell de les plantes
primera y segona on estan les habitacions que es rehabiliten, i no està contemplat que les places accessibles es
facin en aquest edifici.

Sostres i parets: C-s2,d0
Paviments: Efl
SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE LA ESTRUCTURA

I ha un avantprojecte per rehabilitar l’edifici A on es transformen 3 habitacions i tres banys com a places
accessibles a la planta primera, on s’eliminaran algunes places per amplair el nombre de places adaptades,
donant sobradament compliemnt a les necessitats de places adaptades del conjunt d’habitacions de l’Alberg.

La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim:

En aquest moment es compleixen les places adaptades segons el CTE DB_SUA:

Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

D’acord amb el SUA les necessitats son:
Plantas sobre rasante
altura de evacuación del
edificio

Uso del sector de incendio considerado
Vivienda unifamiliar (2)
Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente,
Administrativo

Plantas de sótano

≤15 m

R30

R30

R 120

R 60

≤28 m

>28 m

R 90

R 120

1) Nombres d’allotjaments accessibles TAULA 1.1
Per nombre total d’allotjaments de 151 a 200 (160 al alberg): 4 allotjament accessible
Places existents al edifici A: 2 habitacions amb 3 llits = 6 allotjaments.
(allotjament = habitació d’albergues segons Annex A terminologia)

2)Serveis higiènics accessibles (art 1.2.6):
a) un aseo accessible /10 WC instal·lats (18 al edifici sencer) = 2 WC

Caldrà que als llocs on es modifiquin els revestiment de la estructura es doni un tractament o un revestiment per
garantir aquestes condicions.

Al projecte tenim: 1 aseo accessible, i està previst fer-ne quatre mes a la reforma de l’edifici A
Exigències d’accessibilitat segons Decret 135/1995 d’accessibilitat:

Les habitacions en edificis residencials s’han de considerar sectors d’incendi.

1) Nombres de places accessibles art 24.1

Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio

Per a Edificis residencials d’ús públic de 151 a 200 places residencials: 6 places adaptades

Uso previsto del edificio
o establecimiento
Residencial Público

Condiciones
La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.
- Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya dimensión yuso
previsto no obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2,
debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya superficie construida exceda de 500
m2, puertas de acceso EI2 30-C5.
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Places existents al edifici A: 2 habitacions amb 3 llits = 6 allotjaments.
2) Nombres de serveis higiènics accessibles art. 22
El serveis d’us públic disposaran com a mínim d’una cambra higiènica adaptada.
Al projecte tenim: 1 aseo accessible, i està previst fer-ne quatre mes a la reforma de l’edifici A

Els criteris del projecte en la reforma de l’edifici B han estat respectar la proposta de que totes les places
accessibles es facin a l’edifici A, ja que es molt dificultos (caldria afegir un ascensor especific per l’edifici B.
La reforma de la sala d’actes s’ha fet tenint en compte criteris d’accessibilitat, reformant la sortida d’emergència
per tal que també sigui utilitzable per persones amb cadira de rodes. Així les dues sortides alternatives son
accessibles, i tots els recorreguts interiors des de l’ascensor o la porta de la rampa son accessibles.
MD.03.03

SALUBRITAT

La reforma afecta únicament a la pintura dels revestiments de façana i les fusteries i, i únicament la aspectes del
apartat d’impermeabilitat puntual a la coberta. No es pot actuar en tots els aspectes a la salubritat.
Els apartats dels CTE-DB HS son els següents:
HS 1 Protección frente a la humedad
Tractament de forma puntual en les reparacions de coberta.
Millora de la estanquitat a l’aire al venti a la transmitància tèrmica de les fusteries exteriors.
HS 2 Recollida i evacuació de residus
Es manté l’actual sistema d’emmagatzematge i classificació dels residus actuals, amb contenidor separats situats
als espais de la entrada i a la zona de cuina i espai d’accés al muntacàrregues de la cuina.
HS 3 Qualitat del aire interior

La renovació de la sala d’actes comporta la retirada de tot el mobiliari actual, l’enderroc de les cabines de
traducció i algun bany i magatzem, la retallada d’una part de l’escenari i d’una de les escales del mateix i els
tancaments del pont de comunicacions amb l’edifici A, i una part del paviment exterior entre edificis, per a fer la
nova sortida d’emergència.
A la sala de calderes cal enderrocar els elements de tancament de la sortida amb doble porta i obrir un pas al
passadís per col·locar una porta doble, que permeti entrar la nova maquinaria.
Planta Baixa:
Les actuacions son menors: cal arrancar el paviment actual del menjador per fer la substitució, buidar la jardinera
de l’extrem Oest del menjador per reparar la impermeabilització, i fer els passos del conductes de ventilació.
Planta primera i Segona:
Cal enderrocar els cel rasos, eliminar tots els conductes d’instal·lacions.
Una vegada verificat que els envans longitudinals del passadís no tenen cap funció estructural, s’han d’enderrocar,
així com els sanitaris, revestiments i divisòries de les zones de banys.
Fusteries:
Es renovarà la fusteria de tot l’edifici i cal retirar l’existent. També es renovarà l’envidrament i alguns sostres dels
ponts entre edificis.
Espai Exterior:
Cal enderrocar el paviment de llambordes enjardinades i la vorera dels espai exterior al costat del menjador.

El projecte de climatització desenvolupat com a complement d’aquest projecte inclou els sistemes de ventilació i
renovació de l’aire interior.

MD.04.02

HS 4 Subministrament d’aigua

Està previst fer una sortida a la coberta des de el segon pis, per donar accés al manteniment de les plaques solars
que es volen instal·lar.

Es renovarà la xarxa interior de distribució d’aigua freda i calenta d’acord amb el projecte d’instal·lacions
complementaria amb aquest.
HS 5 Evacuació de aigües
La renovació d’alguns trams de la xarxa interior es farà seguint els criteris de disseny indicats al CTE-DB HS5.
Cal afegir recollida d’aigües a la sala de calderes, la sala de dipòsits i la terrassa exterior.
MD.03.06

PROTECCIÓ FRONT AL SOROLL

En tractar-se d’una obra de rehabilitació estructural i petites reformes interiors no es d’aplicació.
Les divisòries entre habitacions i passadís a la planta primera i segona que s’han de refer, compliran les
exigències de Codi Tècnic, DB-HR.
Considerarem les habitacions “Recintos protegidos”. La separació entre habitacions haurà de tenir un Índex global
de reducció acústica, ponderat A, Ra => 33 dBA.

ACTUACIONS A LES ESTRUCTURES:

Farem una perforació al sostre del passadís de la planta 2ª entre dos nervis del sostre, desmuntarem els envanets
de sostre mort i pujarem unes parets per a fer una prolongació de la coberta cap al nord, a partir del carener, que
permetrà una sortida a la coberta de 150 x100cm.
Es col·locarà una línia de vida permanent a tot el llarg de la coberta, amb un primer punt d’ancoratge a la caseta
de sortida. La línia de vida utilitzarà uns postes d’acer inoxidable situats cada 5-6 m amb una alçada de 40 cm.
MD.04.04

FAÇANES

Cal fer reparacions puntuals de la façana de l’edifici B, esquerdes als pilars de la planta baixa a la zona del
menjador, despreniments del revestiment de morter en zones al voltant de les finestres, esquerdes a la zona alta
de la façana, a prop del voladís de coberta, etc.
Com el revestiment està força envellit per l’efecte de l’aigua i el sol, amb posterioritat a les reparacions puntuals,
es netejarà i repintarà tota la façana amb pintura al silicat, en un color pedra.
MD.04.05

DIVISÒRIES INTERIORS

La sala d’actes on també s’intervé reformant tots els acabats interiors, s’ha treballat col·locant al sostre uns
elements absorbents i també a les parets per tal d’aconseguir un índex de reverberació menor a 0,7 s. (Sala amb
volum inferior a 350 m3)

Per a les noves divisions interiors es faran servir sempre que sigui possible envans de guix laminar, de diferents
composicions en funció dels espais que separes i l’ús dels mateixos.

MD.03.07

Seran envans amb dos plaques per cara, amb estructura reforçada per els llocs on l’alçada de sostre es superior a
2,7 m, i amb aïllament interior de llana de roca.

ESTALVI D’ENERGIA

Es desenvolupa en un projecte annex d’instal·lacions tots el relacionat amb l’estalvi d’energia, amb incorporació de
plaques solars per a producció d’electricitat, un sistema de producció d’aigua calenta amb bomba de calor i
calderes, que substituirà les calderes actuals i un sistema de condicionament dels espais interiors amb aparells
nous d’alta eficiència energètica.
També es renovaran els sistemes d’il·luminació,buscant la utilització de làmpades amb LED al màxim nombre de
punts possible

MD.04 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES QUE INTERVENEN AL PROJECTE
Les obres consistiran en les següents actuacions:
MD.04.01

DESMUNTATGES I ENDERROCS:

Planta soterrani:

Per millorar l’acústica es col·locaran a sota del perfil inferior perfils elastomèrics. A la zona en contacte amb el
sostre, i com aquest es de revoltons in situ, cal fer passar les plaques fins a tocar completament a tot el perfil dels
revoltons i segellar qualsevol escletxa.
Totes les plaques es segellaran amb cintes i pasta de guix.
Per a les divisions interiors de banys s’utilitzarà plaques d’HPL de 8 mm de gruix, sobre peus regulables d’acer
inoxidable. Les portes estaran fixades a plaques suspeses d’un perfil tubular amb pinces d’acer inoxidable. Totes
les frontisses i mecanismes de tancament seran d’acer inoxidable.
A la sala d’actes s’utilitzarà un sistema de divisòries mòbils amb elements penjats de guies al sostre, panelats amb
fusta, i amb un aïllament acústic una vegada fixat al seu lloc de 40 dB. Els panells seran de tipus multidireccional,
de 71 mm de gruix, amb un bastiment d’acer i alumini que a l’interior allotja els mecanismes telescòpics i d’unió
entre mòduls, amb junts d’estanquitat a tot el perímetre, i taulers de partícules de fusta, 100mm de gruix, xapats de
fusta de faig. Seran del model REITER 1701 o equivalent.
Alguns mòduls tindran portes practicables per accedir a les diferents sales.
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MD.04.06

PAVIMENTS

Soterrani:
A la sala d’actes nova es anivellarà el paviment, eliminant la pendent actual, amb un reblert de formigó a les zones
amb 30 cm de gruix, i fent uns envanets de sostremort i una solera de peces ceràmiques i una llosa de 5 cm de
formigó a la zona central.
S’acabarà amb un morter auto anivellant d’assecatge ràpid i un paviment vinílic de 3 mm de gruix.
A la sala de calderes caldrà renovar el paviment, ja que cal fer nous passos d’instal·lacions pel terra per connectar
amb les maquinaries situades a l’exterior.
Farem un paviment de formigó lliscat acabat amb una pintura epòxid apta per usos industrials.
Planta Baixa:
Al menjador es substituirà el paviment actual de terratzo, per un de rajoles de gres colorejat en massa, en peces
de 120x60 cm, amb classificació al lliscament classe 2, col·locades sobre una capa de morter de regularització.
La resta de la planta es mantindrà igual.

A les plantes d’habitacions es faran de nou els cel rasos de les habitacions amb plaques de fibres de 120x40 cm,
amb perfileria semi encastada tipus KNAUF DANDOLINE o equivalent, pintat de color blanc
Als passadissos el cel ras serà una combinació de zones amb placa de guix laminat llis, pintada, i zones amb la
mateixa placa que les habitacions, . plaques de fibres de 120x40 cm, amb perfileria semi encastada tipus KNAUF
DANDOLINE o equivalent, pintat de color gris.
Als banys el cel ras es de plaques de 60x60 cm, amb estructura de perfils galvanitzat semioculta, i acabat vinílic.
MD.04.08

FUSTERIA INTERIOR I REVESTIMENTS DECORATIUS

SALA D’ACTES:
Les parets de la sala d’actes es revestiran amb uns plafons de llistons de fusta verticals, de 45x22 mm, separats
30 mm de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2,d0, amb estructura posterior per penjar d’uns perfils d’acer, i
un revestiment de vel negre i una manta de llana de roca a la cambra.
Diferents armaris estaran integrats en aquest acabat per allotjar equips de vídeo i àudio per les tres possibles
sales.

Plantes primera i segona:

La sala es pot dividir en fins a tres espais independents amb unes envans mòbils penjats del sostre, en mòduls de
1,2x2,69 cm, amb estructura de perfils d’alumini i acabat amb taulell de fusta de faig.

A les plantes d’habitacions, es farà un rebaixat del terratzo actual, per poder instal·lar un paviment vinílic de 2 mm
de gruix a passadissos i habitacions.

Al fons de la sala i als laterals de les sortides hi ha un revestiment de tauler llis acabat amb xapat de faig, que
integra diferents armaris amb el mateix acabat.

Als banys s’utilitzarà el tipus de paviment vinílic, ALTRO model Aquarius, amb cantonades arrodonides i
resistència al lliscament classe 2, muntat sobre una base impermeable i una capa de morter de regularització.

MENJADOR:

Espais exteriors:
La terrassa exterior que hi h al costat del menjador es refarà, ja que cal substituir els conductes d’aire condicionat
de la sala d’actes que estan soterrats en aquesta zona i passar uns de nous, a mes de millorar l’accessibilitat des
de el menjador a l’exterior.
El paviment nou serà de llambordins de formigó colorejat en massa acabat rústic, de 20x10x8 cm, model Tégula
Six color corten de Breinco o equivalent, col·locat sobre un llit de sorra.
A la zona que toca l’edifici es farà una vorera sobre una solera de formigó de 15 cm de gruix, per cobrir els
elements d’instal·lacions i protegir d’humitat l’edifici, amb lloses de formigó de 40x40x7 cm, model Petra color
metall de Breinco o equivalent.
Entre els dos paviments i entre la terra i el paviment de llambordins es col3locarà una canal de formigó polímer
amb reixa de fosa, per recollida de les aigües pluvials.
Caldrà portar la xarxa de recollida d’aigües a la connexió mes propera, situada davant de la sala de calderes.
També cal substituir el revestiment del graons de les escala entre la terrassa del menjador i la planta inferior, que
estan trencada en molts punts. Utilitzarem les peces de la llosa de formigó acabat rústic de 60x30x5 cm model Ishi
llosa Vulcano de Breinco o equivalent.
MD.04.07

CEL RASOS

Soterrani:
A la sala d’actes es farà un cel ras de plaques de guix laminat continu, penjat d’una estructura de perfils d’acer
galvanitzat fixada al sostre, amb zones llises i zones amb perforacions per millorar els temps de reverberació. A
sobre de les zones perforades es col·locarà una manta de llana de roca.
Planta Baixa:
Al menjador es farà un cel ras de plaques de guix laminat continu, penjat d’una estructura de perfils d’acer
galvanitzat fixada al sostre, amb perforacions per millorar els temps de reverberació. A sobre de les zones
perforades es col·locarà una manta de llana de roca.
Els conductes de ventilació es recobriran amb un calaix de plaques de guix laminat llis suportat per una estructura
de perfils d’acer galvanitzat.
Es mantindrà la protecció de la estructura metàl·lica existent amb plaques resistents al foc, i si en algun punt cal
fer un pas d’instal·lacions es tornarà a segellar per mantenir la protecció de la estructura.
Plantes primera i segona:
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Totes les parets perimetrals del menjador i els pilars entre finestres es folraran amb un aplacat de HPL fixat sobre
rastrells de tires d’HPL.
PLANTES 1º I 2º:
Els passadissos de les habitacions aniran folrats de terra a sostre amb un aplacat HPL combinant dos colors, fixat
sobre rastrells de tires d’HPL.
Les portes de les habitacions, que seran resistents al foc EI2 30-C5, seran de fusta folrades de HPL per les dues
cares.
Tindran el mateix tipus de pany que la resta de l’alberg, per mantenir el sistema de control ( Tancaportes amb
escut electrònic SALTO XS4 Proxi Mifare Mod E9450 amb pany LEP02.
Els banys s’enrajolaran amb peces de gres de 30x30 cm.
Tots els paraments enguixats, tant parets com sostres i columnes s’han de repassar de cops i desperfectes i pintar
amb pintures plàstiques.
MD.04.09

FUSTERIA EXTERIOR

A tot l’edifici es substituirà la fusteria exterior d’alumini galvanitzat actual per una d’alumini lacat, amb segell
Qualicoat, amb trencament de pont tèrmic, i vidres amb cambra, amb la cara exterior amb vidre de baixa
emissivitat.
Les fusteries seran de 65 mm de gruix, de tipus fulla practicable oculta.

Permeabilitat al aire segons normes EN 12207 / 1026 Clase 4
Estanquitat a l’aigua segons normes EN 12208 / 1027 Clase E750
Resistencia al vento segons normes EN 12210 /12211 Clase C4
Model SOLEAL FY 65 Hoja Oculta de Technal o equivalent.
Les finestres de les habitacions tindran dispositius de detecció de la obertura per anular l’aportació d’aire
condicionat a la habitació quan s’obri alguna finestra.
MD.04.09

ESPAI SOBRE DIPÒSITS PER A MAQUINARIA:

El sostre de la sala de dipòsits d’aigua, es una coberta enjardinada. S’eliminarà la terra i les plantes, i es farà una
impermeabilització nova amb una membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de
dues làmines, de densitat superficial 6.9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una
armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat
LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació. A
sobre es farà una capa de morter de protecció i un acabat de rajola ceràmica.

A tot el perímetre de la sala es farà un cèrcol perimetral de formigó armat de 20x20 cm, per recolzar una estructura
de bigues d’acer a la que es fixaran el paviment de Tramex d’acer galvanitzat els panells absorbents acústics que
envoltaran la maquinària.
MD.04.10

JARDINERA FAÇANA OEST MENJADOR:

Aquesta jardinera la utilitzarem per col·locar l’aparell de condicionament d’aire del menjador.
Com ara ja te problemes d’impermeabilitat i d’afectacions a la façana, amb una esquerda entre el muret perimetral
i el sostre, cal buidar-la, cosir les esquerdes, i estabilitzar la paret.
Farem un muret paral·lel a l’exterior a uns 50 cm, amb bloc de formigó reblert i armat, per conservar la jardinera
visualment, i axó es permetrà col·locarà l’interior l’aparell d’aire condicionat.
Tot el conjunt s’impermeabilitzarà amb una membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE
104402, de dues làmines, de densitat superficial 6.9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de
betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent,
prèvia imprimació. A sobre es farà una capa de morter de protecció i un acabat de rajola ceràmica.
‘han de deixar quatre sobreeixidors, dos des de la jardinera i dos des de la zona interiors amb tubs de 100 mm de
diàmetre.
Cal fer una perforació a la paret del tancament del menjador per fora de l’espai central de la façana per introduir
els conductes de ventilació al menjador.
Al menjador es farà una bancada de 60 x60 cm fins a les cantonades on amb una falsa columna es portarà els
conductes fins al sostre.
MD.04.11

INSTAL·LACIONS:

D’acord amb l’annex d’instal·lacions es farà una renovació completa de les instal·lacions elèctriques, de
comunicacions, de subministrament d’aigua freda i calenta, de climatització i de renovació d’aire.
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MN. NORMATIVA APLICABLE

Seguretat estructural
CTE Part I Exigències bàsiques de Seguretat Estructural, SE

MN 1 NORMATIVA TÈCNICA GENERAL D’EDIFICACIÓ
Aspectes generals
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE
Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: Ley 52/2002,(BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Seguretat en cas d’incendi

Código Técnico de la Edificación, CTE

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat en cas d’incendi, SI

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

Desarrollo de la Directiva 89/106/CEE de productos de la construcción

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

RD 1630/1992 modificat pel RD 1329/1995. (marcatge CE dels productes, equips i sistemes)

CTE DB SI Document Bàsic Seguretat en cas d’Incendi

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación

Prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis.

O 9/6/1971 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91)

Llei 3/2010 del 18 de febrer (DOGC: 10.03.10), entra en vigor 10.05.10.

Libro de Ordenes y visitas

Ordenança Municipal de protecció en cas d’incendi de Barcelona, OMCPI 2008

D 461/1997, de 11 de març

Seguretat d’utilització i accessibilitat

Certificado final de dirección de obras

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

D 462/1971 (BOE: 24/3/71)

CTE DB SUA Document Bàsic Seguretat d’Utilització i Accessibilitat
SUA-1 Seguretat enfront al risc de caigudes

MN 2 REQUISITS BÀSICS DE QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ
Accessibilitat

SUA-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades
SUA-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament”
SUA-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació

Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con
discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones

SUA-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007). Desarrollo de la LIONDAU, Ley de Igualdad de
oportunidades y no discriminación y acceso universal.

SUA-8 Seguretat enfront al risc causat pel llamp

CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

CTE DB Document Bàsic SUA Seguretat d’utilització i accessibilitat
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria
d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10

SUA-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment

SUA-9 Accessibilitat

Salubritat

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Salubritat, HS

Llei 20/91 (DOGC 25/11/91)

CTE DB HS Document Bàsic Salubritat

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91 D 135/95 (DOGC 24/3/95)

HS 1 Protecció enfront de la humitat
HS 2 Recollida i evacuació de residus
HS 3 Qualitat de l’aire interior
HS 4 Subministrament d’aigua
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HS 5 Evacuació d’aigües

CTE DB SE AE Document Bàsic Accions a l’edificació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

CTE DB SE C Document Bàsic Fonaments

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

CTE DB SE M Document Bàsic Fusta

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

CTE DB SE F Document Bàsic Fàbrica

CTE DB SE A Document Bàsic Acer

CTE DB SI 6 Resistència al foc de l’estructura i Annexes C, D, E, F
Protecció enfront del soroll

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

CTE Part I Exigències bàsiques d’Habitabilitat Protecció davant del soroll, HR

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación

CTE DB HR Document Bàsic Protecció davant del soroll

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02)

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural

Ley del ruido

Instrucció d'Acer Estructural EAE

Ley 37/2003 (BOE 276, 18.11.2003)

RD
751/2011
(BOE
23/6/2011)
El RD especifica que el seu àmbit d'aplicació és per a totes les estructures i elements d'acer estructural,
tant d'edificació com d'enginyeria civil i que en obres d'edificació es pot fer servir indistintament aquesta
Instrucció i el DB SE-A Acer del Codi Tècnic de l'Edificació.

Zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas
RD 1367/2007 (BOE 23/10/2007)
Llei de protecció contra la contaminació acústica
Llei 16/2002 (DOGC 3675, 11.07.2002)
Reglament de la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació acústica

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)

NRE-AEOR-93 Norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de
rehabilitació estructural dels sostres d’edificis d’habitatges
O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94)

Decret 176/2009 (DOGC 5506, 16.11.2009). En vigor des de 17.11.09
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

Sistemes constructius

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat

Ordenances municipals

CTE DB HR Protecció davant del soroll
CTE DB HE 1 Limitació de la demanda energètica

Estalvi d’energia

CTE DB SE AE Accions en l’edificació
CTE DB SE F Fàbrica i altres

CTE Part I Exigències bàsiques d’estalvi d’energia, HE

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi, SI 1 i SI 2, Annex F

CTE DB HE Document Bàsic Estalvi d’Energia

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i Accessibilitat, SUA 1 i SUA 2

HE-1 Limitació de la demanda energètica

HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008).
RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació
a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)

HE-4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària

Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91

HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica

D 135/95 (DOGC: 24/3/95)

HE-2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). Modificat pel RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

NORMATIVA DELS SISTEMES CONSTRUCTIUS DE L’EDIFICI
Sistemes estructurals

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) i D 111/2009 (DOGC:16/7/2009)

Sistema de condicionaments, instal·lacions i serveis

Instal·lacions de recollida i evacuació de residus
CTE DB HS 2 Recollida i evacuació de residus

CTE DB SE Document Bàsic Seguretat Estructural, Bases de càlcul
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RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Ordenances municipals
Instal·lacions d’aigua
CTE DB HS 4 Subministrament d’aigua
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB HE 4 Contribució solar mínima d’aigua calenta sanitària
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Criterios sanitarios del agua de consumo humano
RD 140/2003 (BOE 21/02/2003)
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
RD 865/2003 (BOE 18/07/2003)
Reglamento d’equips a pressió. Instruccions tècniques complementàries
RD 2060/2008 (BOE: 05/02/2009)
Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi
D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)
Instal·lacions de ventilació
CTE DB HS 3 Calidad del aire interior
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
CTE DB SI 3.7 Control de humos
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis

Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi

Instal·lacions de combustibles

D 352/2004 (DOGC 29/07/2004)

Gas natural i GLP

Mesures de foment per a l’estalvi d’aigua en determinats edificis i habitatges (d’aplicació
obligatòria als edificis destinats a serveis públics de la Generalitat de Catalunya, així com en els
habitatges finançats amb ajuts atorgats o gestionats per la Generalitat de Catalunya)

Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus
instrucciones técnicas complementarias.

D 202/98 (DOGC 06/08/98)

ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) en
depósitos fijos

Ordenances municipals
Instal·lacions d’evacuació
CTE DB HS 5 Evacuació d’aigües

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis
D 21/2006 (DOGC 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC16/7/2009)

Ordenances municipals

Instal·lacions tèrmiques

ITC-ICG 06 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del petróleo (GLP) para
uso propio
ITC-ICG 07 Instalaciones receptoras de combustibles gaseosos
RD 919/2006 (BOE: 4/9/2006)
Instal·lacions d’electricitat
REBT Reglamento electrotécnico para baja tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias
RD 842/2002 (BOE 18/09/02)
CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)

CTE DB HE 2 Rendiment de les Instal·lacions Tèrmiques (remet al RITE)

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000). Obligació de centre de transformació, distàncies línies
elèctriques

RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09

RD 1027/2008 (BOE: 29/8/2007 i les seves correccions d’errades (BOE 28/2/2008)
Requisits de disseny ecològic aplicables als productes que utilitzen energia
RD 1369/2007 (BOE 23.10.2007)
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RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008). En vigor a partir del 19.03.2008.
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y
centros de transformación

RD 3275/1982 (BOE: 1/12/82) correcció d’errors (BOE: 18/1/83)

Orden CTE/1296/2003, de 14 de mayo. (BOE 27.06.2003)

Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación

Connexió d’instal·lacions fotovoltaiques a la xarxa de baixa tensió

Procedimiento a seguir en las instalaciones colectivas de recepción de televisión en el
proceso de su adecuación para la recepción de TDT y se modifican determinados aspectos
administrativos y técnicos de las infraestructuras comunes de telecomunicación en el
interior de los edificios

RD 1663/2000, de 29 de setembre (BOE: 30.09.00)

Ordre ITC/1077/2006 (BOE: 13/4/2006)

Resolució 19/6/1984 (BOE: 26/6/84)

Procediment administratiu aplicable a les instal·lacions solars fotovoltaiques connectades
a la xarxa elèctrica

Norma tècnica de les infraestructures comunes de telecomunicacions als edificis per a
l’accés al servei de telecomunicacions per cable
D 116/2000 (DOGC: 27/03/00)

D 352/2001, de 18 de setembre (DOGC 02.01.02)
Normes Tècniques particulars de FECSA-ENDESA relatives a les instal·lacions de xarxa i a
les instal·lacions d’enllaç

Norma tècnica de les infraestructures comunes dels edificis per a la captació, adaptació i
distribució dels senyals de radiodifusió, televisió i altres serveis de dades associats,
procedents d’emissions terrestres i de satèl·lit.

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007)

D 117/2000 (DOGC: 27/03/00)

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió

Instal·lacions de protecció contra incendis

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004)

RIPCI Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges

RD 1942/93 (BOE 14/12/93), modificacions per O. 16.04.98 (BOE 28.04.98)

Instrucció 9/2004, de 10 de maig, Direcció General de Seguretat industrial

Normas de procedimiento y desarrollo del RD 1942/93 y es revisa el Anejo y sus apéndices

Es fixa un termini provisional per a la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de
baixa extensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.

O 16.04.98 (BOE: 20.04.98)
CTE DB SI 4 Instal·lacions de protecció en cas d’incendi

Instrucció 10/2005, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines
Es prorroguen els terminis establerts a la Instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a
la inscripció de les instal·lacions d’energia elèctrica de baixa extensió ja existents,
sotmeses al règim d’inspecció periòdica

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008); RD 173/2010 (BOE 11.03.10).
Reglamento de seguridad en caso de incendios en establecimientos industriales, RSCIEI

Instrucció 3/2010, de 16 de desembre de la Direcció General d’Energia i Mines

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004)

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a
línies elèctriques

Certificació energètica dels edificis

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988)

Procedimiento Básico para la certificación energética de los edificios de nueva construcción

Instal·lacions d’il·luminació

Real Decreto 47/2007 (BOE 31/1/2007)

CTE DB HE-3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
CTE DB SUA-4 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008)
Instal·lacions de telecomunicacions
Infraestructuras comunes
telecomunicación

en

los

edificios

para

el

acceso

a

los

servicios

de

RD Ley 1/98 de 27 de febrero (BOE: 28/02/98); modificació Ley 10/2005 (BOE 15/06/2005);
modificació Ley 38/99 (BOE 6/11/99).

Control de qualitat

Marc general
Código Técnico de la Edificación, CTE
RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE
23/10/2007), Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE
20/12/2007 i 25/1/2008). RD 173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en
matèria d’accessibilitat i no discriminació a persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
EHE-08 Instrucción de hormigón estructural. Capítulo 8. Control
RD 1247/2008 , de 18 de julio (BOE 22/08/2008)
Control de qualitat en l'edificació d’habitatges

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones

D 375/1988 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC:
24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94)

RD 346/2011 (BOE 1/04/2011)

Normatives de productes, equips i sistemes (no exhaustiu)

Orden CTE/1296/2003, por la que se desarrolla el reglamento reguladors de las
infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de los edificios y de la actividad de instalación de equipos y
sistemas de telecomunicaciones, aprobado por el real decreto 401/2003.

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción
RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat
pel RD 1329/1995.

PROJECTE EX. REHAB EDIFICI B. ALBERG MARE DE DÉU MONTSERRAT - BCN - MEMORIA 15

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en
función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego

PR. PRESSUPOST

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) i modificació per RD 110/2008 (BOE: 12.02.2008)
Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados

El pressupost d’execució material total es el següent desglosat per subprojectes:

R 30/1/1997 (BOE: 6/3/97). Sempre que no hagin de disposar de marcatge CE, segons
estableix l’EHE-08.

1 - Arquitectura

893.391,40 €

RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos

2 - Insal·lacions

730.855,07

O 18/12/1992 (BOE: 26/12/92)
UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó
O 12/4/1985 (DOGC: 3/5/85)

3 - Gestió de residus

13.560,57 €

4 - Seguretat i Salut

28.854,77 €

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos
RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008)
Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació
R 22/6/1998 (DOGC: 3/8/98)
Gestió de residus de construcció i enderrocs

TOTAL PEM

1.666.661,81 €

DESPESES GENERAL (13%)

216.666,04 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6%)

99.999,71 €

Text refós de la Llei reguladora dels residus
Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol (DOGC 28/7/2009)
Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición

TOTAL PEC

1.983.327,56 €

IVA (21%)

416.498,79 €

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE 13/02/2008)
Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i
gestió de residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció.

TOTAL PEC amb IVA

2.399.826,35 €

D 89/2010, 26 juliol, (DOGC 6/07/2010)

Al annexos de cada subprojecte està detallat el pressupost per partides.

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos

El pressupost d’execució material per a la realització de les presents obres ascendeix a la quantitat de
1.666.661,81 € (UN MILIÓ SIS CENTS SEIXANTA SIS MIL SIS CENTS SEIXANTA UN EUROS AMB VUITANTA
UN CÈNTIMS).

O MAM/304/2002, de 8 febrer (BOE 16/3/2002)
Residuos y suelos contaminados
Llei 22/2011 , de 28 de juliol (BOE 29/7/2011)
Llibre de l’edifici
Ley de Ordenación de la Edificación, LOE

El pressupost d’execució per contracte (amb 13% despeses generals, 6% de benefici industrial, i 21% d'IVA) per a
la realització de les presents obres ascendeix a la quantitat de 2.399.826,35 € (DOS MILIONS TRES-CENTS
NORANTA NOU MIL VUIT CENTS VINT I SIS EUROS AMB TRENTA CINC CÈNTIMS).
La justificació detallada del pressupost es troba als annexos d’ Amidaments i Pressupost detallat de cada tema del
projecte.

Llei 38/1999 (BOE 06/11/99); Modificació: Llei 52/2002,(BOE 31/12/02); Modificació pels Pressupostos
generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105
Código Técnico de la Edificación, CTE
Barcelona, 20 de desembre del 2018

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007),
Ordre VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009) i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008). RD
173/10 pel que es modifica el Codi tècnic de l’edificació, en matèria d’accessibilitat i no discriminació a
persones con discapacitat. (BOE 11.03.10)
Llibre de l'edifici per edificis d’habitatge
D 206/1992 (DOGC 7/10/92)
J.M.Mir Casasnovas

Arquitecte
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Martin Gil

Roger Bernabé

Sergio Urbano

Eng. T.Industrial

Eng.T. Industrial

Eng.T. Industrial

PROJECTE LES OBRES DE REHABILITACIÓ ESTRUCTURAL PARCIAL I MILLORA DELS
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ANNEX 1. FITXA PATRIMONI ARQUITECTÒNIC

Denominació
Adreça
Districte
Autor
Època
Estil
Ús Original
Identificador
Descripció

Nivell de protecció
Qualificació urbanística
Intervencions

CASA MARSANS (ALBERG JUVENIL MARE DE
DÉU DE MONTSERRAT)
PG MARE DE DÉU DEL COLL 41-51
C CASTELLTERSOL 18-22
Gracia
Juli Marial i Tey, m. d'o.
1907 (gravada al costat de la porta d'entrada)
Exterior: eclèctic; interior: neoàrab
Residencial
2595
Antic habitatge unifamiliar de planta baixa, dues plantes pis i
soterrani. De planta quadrada, s'organitza al voltant d'un pati
centralitzat, que a l'interior es tradueix en un espai a manera
de claustre desenvolupa a la primera planta amb arcades de
disseny neoàrab. La façana es destaca pel ritme horitzontal,
marcat definitivament per les impostes que separen
cadascuna de les plantes, malgrat que, tanmateix, és factible
fer una lectura a partir dels eixos verticals clara diferenciació
del cos central: porxo, cinc finestres a manera de solà, i
coronació a la coberta d'un calat petri molt poc usual. L'accés
principal està definit per un gran portal de mig punt convertit
en porxo, ja que sobre dues columnes se sustenta una terrassa
amb una barana d'un delicat calat. Les finestres balconeres
encolumnades de les plantes primera i segona estan
coronades per llindes semicirculars de disseny classicista.
Les obertures de la planta superior es disposen en forma de
solana als cossos laterals tres finestres obertes i cinc al
central. La coberta és a quatre vessants tot i que apareix
oberta pel pati quadrat, tancat per un vitrall policrom
d'inspiració eclèctica, neoàrab i modernista. De la façana sud
destaquem la tribuna semicircular a la planta baixa. La
decoració interior és exuberant: ceràmiques, arrambadors,
vitralls amb reproduccions de motius neoàrabs...tot combinat
amb profusa decoració modernista: sostres amb delicats
dibuixos florals, portes..., que confereixen a l'espai un
inusitat i espectacular joc de llum i color. Una rehabilitació
recent ha reconvertit l'edifici en alberg, tot afegint un edifici
de nova planta, unit a la construcció original per una lleu
entrega que el manté perfectament independent.
B: Bé cultural d'interès local
7a(p)
- La protecció no afecta l'edificació de nova planta.

(revestiments, elements ornamentals, fusteria de totes les
obertures i persianes de llibret).
- Manteniment dels elements interiors ornamentals originals,
així com el jardí.
Imatges

- Manteniment de la volumetria actual, tipologia i elements
comuns d'interès.
- Restauració de les façanes: manteniment, neteja i, si
s'escau, recuperació de tots els elements originals

* )RQVJUjILFGHOD*HUqQFLDG¶+DELWDW8UEj$MXQWDPHQWGH%DUFHORQD

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE
L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA
ANNEX 2. REPORTATGE FOTOGRÀFIC

ESPAIS EXTERIORS EDIFICI B - FAÇANES

DOCUMENTS DE LA SOL·LICITUD DE L'INFORME PREVI DE PATRIMONI DEL PROJECTE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B (EDIFICI NOU) DE L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA– Rep.Fotogràfic 1

ESPAIS INTERIORS EDIFICI B

P -1 AUDITORI

P B MENJADOR

P1 - P2 HABITACIONS

PASSADÍS HABITACIONS

2 -DOCUMENTS DE LA SOL·LICITUD DE L'INFORME PREVI DE PATRIMONI DEL PROJECTE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B (EDIFICI NOU) DE L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA– Rep.Fotogràfic

PATOLOGIA DETECTADA EDIFICI B FAÇANA

Esquerdes, fissures, taques de fongs, escrostonaments
Aparells d’aire condicionat, tubs i cables en façana

DOCUMENTS DE LA SOL·LICITUD DE L'INFORME PREVI DE PATRIMONI DEL PROJECTE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B (EDIFICI NOU) DE L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA– Rep.Fotogràfic 3

Esglaons trencats, fanca de pintura a les escales d’emergencia, baranes mal fixades,
fisures als revestiments dels pilars, fongs.

4 -DOCUMENTS DE LA SOL·LICITUD DE L'INFORME PREVI DE PATRIMONI DEL PROJECTE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B (EDIFICI NOU) DE L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA– Rep.Fotogràfic

ESPAIS EXTERIORS EDIFICI B

Edifici dipòsits d’aigua, on es col·locarà alsostre els aparells exteriors d’aire condcionat, protegits per uns pannells acústics
Terrassa que es renovarà el paviment

DOCUMENTS DE LA SOL·LICITUD DE L'INFORME PREVI DE PATRIMONI DEL PROJECTE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B (EDIFICI NOU) DE L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA– Rep.Fotogràfic 5

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE
L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA
ANNEX 3: AMIDAMENTS I PRESSUPOST DETALLAT ARQUITECTURA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS, QUADRES DE PREUS Nº 1 I 2 ARQUITECTURA

AMIDAMENTS

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
Obra
Nivell 1

Pàg.:
01
00

1

AMIDAMENTS
2

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS GENERALS

K2135343
Num.
1
2

1

K15QUX20
Num.

m2

Text

Tipus

Planta baixa exterior paviment
Porta entrada façana
3 Planta baixa zona central interior
paviments
4 Planta baixa zona central interior
parets - pilars

[C]

[D]

[E]

[F]

26,000
8,000
110,000

1

5

Pilars
Zona Escala paviments
8 Parets
9 Planta primera Pati central paviment
6
7

10
12

Planta primera Pati central parets

HDS11411
Num.
1

m

Zona escenari interior
Zona rampa

Num.

2

1,800

54,000 C#*D#*E#*F#

8,000
9,000
45,000
15,000
7,000
7,000
9,000
8,000

2,000
1,000

1,800
1,800

28,800
16,200
45,000
27,000
47,600
10,500
48,600
14,400

1,800
1,700
1,500
3,000
1,800

4,000
1,800

Tipus

Escles emergencia a PB

[C]

[D]

2,000

10,000

[E]

pa

K219U421

26,000 C#*D#*E#*F#
8,000 C#*D#*E#*F#
110,000 C#*D#*E#*F#

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

[F]

m2

Text

Tipus

Interior sala i escenari
Pas
3 Escenari

4

K2199511
Num.
1

5

m

Text

Num.
1

Text

Sala actes

9,000
2,000

0,450
0,450

Tipus

Num.

TOTAL Fórmula

1

m3

Text

[D]

[E]

100,000

1,000

Tipus

m2

[D]

20,000
1,800
9,000

8,400
3,000
3,140

[E]

[F]

Text

Tipus

Front cabines vidre
Paret intermitga
3 Transversals
4 Front cabina sanitaria

168,000 C#*D#*E#*F#
5,400 C#*D#*E#*F#
14,130 C#*D#*E#*F#

0,500

187,530

[C]

[D]

[E]

2,000

1,500

6,000

[F]

K21JB111

[F]

u

Text

18,000

[C]

[D]

[E]

1,700

9,000

0,500

[F]

7,650 C#*D#*E#*F#
7,650

[C]

[D]

[E]

2,000
1,000
4,000
1,000

3,000
3,000
1,500
2,000

2,800
2,800
2,800
2,800

[F]

Tipus

[C]

[D]

47,600

[E]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

100,000

Num.
1

EUR

Text

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

TOTAL Fórmula

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

TOTAL Fórmula

u

TOTAL Fórmula

16,800
8,400
16,800
5,600

1,000

K21JD111

TOTAL Fórmula

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1

8

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

TOTAL Fórmula

Enderroc dels tancaments de la zona de les cabines de traducció i sanitaris amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

1

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4,950

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o
contenidor

Rampa exterior

K216UZ10
Num.

Desmuntatge d'element de cadira fixa a l'auditori, aplec de materials per a la seva reutilització, o càrrega sobre
camió o contenidor
[C]

4,050 C#*D#*E#*F#
0,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA ACTES - ZONA INSTAL·LACIONS EDIFICI NOU
ENDERROCS

Tipus

[C]

20,000
6

TOTAL Fórmula

Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Escales interior sala

K2192311

Num.

u

1,000
1,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Partida alçada a justificar per imprevistos, per un valor del 12% del pressupost, sense la partida de seguetat i
salut.

01
02
01
01

K21QU30A

[E]

TOTAL AMIDAMENT

2

1

[D]

Arrencada de paviment ceràmic, o rajola hidraulica, incloent sòcols perimetrals, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

1

20,000 C#*D#*E#*F#

AMIDAMENT DIRECTE

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

[C]

436,100

Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i acoblament,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Text

P89RUX50

Tipus

TOTAL AMIDAMENT
3

2,000

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

15,000

TOTAL AMIDAMENT
2

Text

2

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió

Protecció general de paviments i parets de les zones generals durant tota la execució de les obres amb plafons
de fusta, cartrò i làmines de polietilè

2

11

m3

Pàg.:

1,000

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

K21JUBN1
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num.
1

m2

Text

Bany petit

K21AUA11

Num.
1

u

Text

[C]

[D]

4,500

2,800

[E]

[F]

Fusteria pas

[C]

[D]

[E]

2,000

2,000

2,100

K2153110
Num.
1

m2

Text

Coberta pas

K21AU010
Num.
1

u

Text

[F]

[C]

[D]

2,000

3,000

[E]

Fons sala

K21AU015

[C]

[D]

Num.
1

Text

Sortides emergencia escenari

[C]

[F]

K222UX12

Num.
1

m3

Text

[E]

[E]

Zona Cabines projeccio

m2

[E]

5,000

0,800

0,800

3,000

3,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

9,000 C#*D#*E#*F#
9,000

Text

Tipus

[F]

E4E26814

m2

Num.
1
2

Text

[D]

20,000
9,000
1,500
5,000

8,700
3,140
3,000
0,800

[F]

Escenari nou
Rasa instalacions

[D]

[E]

8,700
2,000

1,000
6,000

0,600

TOTAL Fórmula

E4E24515

m2

Num.
1

TOTAL Fórmula

2
3
4

Text

[F]

15,900

Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
Tipus

Tapiat portes emergencia
Fons magatzem A
Lateral magatzem A

K81135D2
Num.

TOTAL Fórmula

3,200 C#*D#*E#*F#
EUR

1

m2

Text

Tapiat portes emergencia

TOTAL Fórmula

8,700 C#*D#*E#*F#
7,200 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000
1,000
1,000

1,800
0,900
3,500
3,000

2,100
2,100
2,800
2,800

[F]

TOTAL Fórmula

3,780
1,890
9,800
8,400

TOTAL AMIDAMENT
4

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

196,630

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

174,000
14,130
4,500
4,000

0,500

[C]

2,000

[F]

[E]

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x300
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
Tipus

1,000

[F]

[C]

TOTAL AMIDAMENT
2

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1,5 m de fondària, a zones interiors o exteriors amb paviment
i solera per conduir els tubs d'aire condicionat entre punts de connexió, realitzada amb compressor i amb
transport de terres a l'exterior, càrrega sobre camió o contenidor
[D]

[D]

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm

Sala
Escenari rodo
3 Pas
4 Rasa Pas Aire Condiconat

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

[C]

[C]

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA ACTES - ZONA INSTAL·LACIONS EDIFICI NOU
RAM DE PALETA

2

6,000

2,000

Tipus

K936U550

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

TOTAL AMIDAMENT
15

TOTAL Fórmula

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

[D]

Zona Sala calderes

1

Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

Tipus

01
02
01
02

Num.

TOTAL Fórmula

8,400

1,000

u

1

Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

8,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
14

TOTAL Fórmula

Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Tipus

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

12,600

TOTAL AMIDAMENT
13

1

m2

4

3,200

TOTAL AMIDAMENT

12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
12

Num.

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals, desmuntatge dels panys electrónics pels
seu reaprofitament, guardant-los en caixes individuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor de la resta de
runa
Tipus

K2164771

1,000

TOTAL AMIDAMENT
11

16

TOTAL Fórmula

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

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

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

K2183771

AMIDAMENTS

1,000

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament amb tubs, accessoris i aixetes per bany BN01 , amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

1

10

3

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

23,870

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat
Tipus

[C]

[D]

[E]

2,000

1,800

2,100

[F]

TOTAL Fórmula

7,560 C#*D#*E#*F#
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:
2,000

2

0,900

2,100

E8121212
Num.
1

m2

Tipus

Zona antic bany i cabines traduccio

[C]

[D]

[E]

12,000

2,800

2,000

[F]

Num.

m2

Tipus

1

[C]

[D]

[E]

7,000

0,500

8,700

K5Z2FVKA
Num.

m2

Tipus

Zona central antigues butaques
2 Calaix aire condicionat

[C]

6,000
5,000

1

[D]

[E]

E31521C4
Num.

m3

Tipus

Sala
Sala
3 pas
4 Aire condcionat
1

2

[E]

5,000
7,000
1,500
5,000

8,700
8,700
3,000
1,000

0,150
0,150
0,150
0,150

[F]

8,700
3,140
3,000

0,500

4

[F]

Num.

TOTAL Fórmula

Tipus

m2

195,630

[C]

[D]

[E]

20,000
9,000
2,500

8,700
3,140
3,000

0,500

[F]

Text

Tipus

Sala i escenari rectangular
Escenari rodo
3 Pas sortida
4 Passadís inst.
2

174,000 C#*D#*E#*F#
14,130 C#*D#*E#*F#
7,500 C#*D#*E#*F#
195,630

[C]

[D]

20,000
9,000
2,500
1,000

8,700
3,140
3,000
11,000

[E]

[F]

E9U61AA1
Num.

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

1

m

Text

4

Tipus

Sala
Escenari
rampa

[C]

[D]

2,000
2,000
3,000
4,000

20,000
8,700
3,140

17,085

206,630

[E]

[F]

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA ACTES - ZONA INSTAL·LACIONS EDIFICI NOU
PAVIMENTS - ESCENARI

Num.
1
2

m

Text

E9VZ191K
Num.

m

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

4,000

1

K93Z1R20

m2

[F]

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb
fixacions mecàniques
Tipus

Escales escenari
Front escenari

E225T00F
Num.

TOTAL Fórmula

1

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

2

7

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
8,500

m2

Text

3,000 C#*D#*E#*F#
8,500 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

1,800

9,000

[E]

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport
de formigó i morter de ciment
EUR

8

E93615B0

m2

11,500

[F]

TOTAL Fórmula

16,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4,000

TOTAL Fórmula

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM
Tipus

Rampa exterior

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

70,820

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

40,000
17,400
9,420
4,000
TOTAL AMIDAMENT

E9V7U001

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

Sòcol de làmina de goma, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat amb adhesiu en dispersió aquosa

2
3

TOTAL Fórmula

174,000
14,130
7,500
11,000

0,500

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

Paviment de cautxú d'Artigo tipus Screed, de superficie llisa amb efecte polit i tractament de protecció superficial
PRO o equivalent, en rotllos de 14 x 1,9 m, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix,
col·locat amb adhesiu de resines epoxi

1

TOTAL Fórmula

6,525
9,135
0,675
0,750

K9P4UZ10

TOTAL Fórmula

174,000 C#*D#*E#*F#
14,130 C#*D#*E#*F#
7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6
01
02
01
03

Text

Sala i escenari rectangular
Escenari rodo
3 Pas sortida

57,200

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

20,000
9,000
2,500

[F]

6

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, d'assecatge ràpid, aplicada manualment

2

TOTAL Fórmula

30,450

8,700
1,000

[D]

m2

1

52,200 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#

[C]

K93AD165
Num.

Reblert amb formigó del paviment de la sala, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària màxima del
granulat 10 mm, abocat amb bomba

Text

[E]

30,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
8

3

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
envanets de sostremort

Text

[D]

TOTAL AMIDAMENT

67,200

TOTAL AMIDAMENT
7

Sala i escenari rectangular
Escenari rodo
3 Pas sortida

[C]

TOTAL Fórmula

67,200 C#*D#*E#*F#

[F]

Tipus

2

Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

Text

Text

Pàg.:

1

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Text

K5Z1FVK0

Num.

11,340

TOTAL AMIDAMENT
6

AMIDAMENTS

3,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

5

16,200

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix 15
cm, abocat des de camió
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

Rampa exterior

[C]

[D]

1,800

9,000

[E]

[F]

E9E1131G
Num.
1

m2

Num.

Tipus

Rampa exterior

m

Text

[C]

[D]

1,800

9,000

[E]

[F]

1

Tipus

m

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3

Tipus

Connexió reixa a desgüas

01
02
01
04

1

Num.
1
2

m2

Text

TOTAL Fórmula

4

Pas
Sala
5 Zona perforada
3
4

[C]

[D]

[E]

E844K145

m2

[E]

1,000
1,000
1,000

5,000
7,000
3,000

5,000
5,000
5,000

[F]

Num.
1
2

Tipus

Escenari

[C]

[D]

9,500

0,500

3

m2

Text

Tipus

laterals
Escenari

Pas
5 Sala Central
4

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA ACTES - ZONA INSTAL·LACIONS EDIFICI NOU
CEL RAS

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim
[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000
2,500
1,000
-1,000

1,500
9,000
3,000
9,500
75,000

9,500
3,140

0,500

19,000

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

141,380

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i 12.5
mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable amb
estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
EUR

01
02
01
05

E86534LA

Num.

75,000

[E]

[F]

m2

Text

4,750 C#*D#*E#*F#
4,750

[C]

[D]

[E]

2,000
1,000
1,000
2,000
19,000

19,000
1,500
9,000
3,000
5,200

2,500
9,500
3,140

[F]

0,500

Tipus

Fons sala
Pas
3 Front escenari

Num.
1
2

Text

Laterals sala

m2

95,000
14,250
14,130
6,000
98,800

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

228,180

[C]

[D]

[E]

1,000
2,000
1,000

9,500
3,500
8,700

2,800
2,800
0,750

[F]

TOTAL Fórmula

26,600 C#*D#*E#*F#
19,600 C#*D#*E#*F#
6,525 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
E865UL01

TOTAL Fórmula

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix,
per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
faig vaporitzat, treballat al taller, col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

2

2

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA ACTES - ZONA INSTAL·LACIONS EDIFICI NOU
FUSTERIA INTERIOR

1

TOTAL Fórmula

14,250
14,130
7,500
180,500
-75,000

25,000 C#*D#*E#*F#
35,000 C#*D#*E#*F#
15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

TOTAL Fórmula

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 40 mm de gruix amb malla
metàl·lica, col·locat sense adherir

TOTAL Fórmula

10,000

[F]

8

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

10,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

m2

Text

E7C965D1

1,500

10,000

Tipus

Escenari

[D]

TOTAL AMIDAMENT

1

E8443260

E844K211

Num.

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

TOTAL AMIDAMENT

1

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Sala Central

3

16,200

TOTAL AMIDAMENT

Num.

2

Tipus

16,200 C#*D#*E#*F#

1,500

ED7FQ314

1

Text

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

1

11

Num.

Pàg.:

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra,
col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

Text

ED5H8598

TOTAL Fórmula

16,200

TOTAL AMIDAMENT
10

AMIDAMENTS

16,200 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

7

52,725

Revestiment vertical dels laterals de la sala amb pannells de llistons de fusta revestits, de 2,20 m d'alçada i 60
cm d'amplada, amb llistons de 45x22 mm separats 30 mm, de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0,
folre posterior amb vel negre i estructura posterior de llistons per riegiditzar el conjunt, per la seva fixació sobre
una estructura de perfils tubulars d'acer, Model IDEALUX LT de la empresa IDEATEC, o equivalent
Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000
1,000

19,500
18,000

2,200
2,200

[F]

TOTAL Fórmula

42,900 C#*D#*E#*F#
39,600 C#*D#*E#*F#

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

EAQSUZ10

Num.
1

u

Armari A de 120 cm d'amplada, i 40 cm de fons, i 1,80 cm d'alçada, amb caixa de amb tauler de partícules de
fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309,
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig vaporitzat, amb dues portes de 60 cm
d'amplada fetes amb pannells de llistons de fusta revestits, de 2,20 m d'alçada i 60 cm d'amplada, amb llistons
de 45x22 mm separats 40 mm, de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb estructura posterior de
llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable, i dos prestatges interiors, amb pany amb clau

Text

Tipus

Armaris Aparells control sala

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

EAQSUP12

Num.
1

u

Tipus

Armaris fons sala cadires

[C]

[D]

[E]

EAQSUP14

Num.
1

u

Armaris fons sala cadires

[C]

[F]

EASAU21P

Num.
1

u

[D]

[E]

[F]

Fons sala

[C]

KAWS1230

Num.
1

1

[D]

[E]

[F]

Tipus

Sortida rampa

[C]

u

Text

[E]

Tipus

m2

Text

1,000

Tipus

2

[C]

[D]

50,000

4,000

[E]

EAU15A4P

Num.

m2

Text

200,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

2,000
1,000

9,500
7,000

2,800
2,800

Tipus

[C]

[D]

[E]

3,000

1,200

2,800

TOTAL Fórmula

E844U211

Num.
1

1,000

3

m2

[F]

Text

Envans guies superiors
Envans contra paret

TOTAL Fórmula

53,200 C#*D#*E#*F#
19,600 C#*D#*E#*F#
72,800

[F]

TOTAL Fórmula

10,080 C#*D#*E#*F#
10,080

Formació de calaix tancat per independitzar els espais per sobre de les guies dels envans mòbils, sobre el cel
ras amb 2 plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb entramat estructura
senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre i llana de roca de 80 mm de
gruix insertada entre les plaques
Tipus

[C]

[D]

[E]

2,000
1,000
4,000

9,500
7,000
2,500

0,500
0,500
0,600
TOTAL AMIDAMENT

01
02

200,000

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

Mòdul amb porta d'envà mòbil bidireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de
gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral
de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de frondosa, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior amb un aïllament acústic entre locals
de 40 dB, col·locat. Porta amb bastiment ocult, frontisses i triador d'acer inoxidable mate.

1

2

Obra
Nivell 1

[F]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

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

400,000

Envà mòbil bidireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una
massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca,
acabat exterior amb taulell de fusta de frondosa, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics
verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia inferior, amb un aïllament acústic entre locals de 40
dB, col·locat

1

4

TOTAL Fórmula

400,000 C#*D#*E#*F#

1,000

[F]

[F]

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó

Suports perfils guies

EAU15A40

Num.

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

[D]

[E]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força
de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, fixat a la paret

Text

[D]

400,000

E4ZW1350
Num.

3

1,000

1,000

u

Suports carrils

[C]

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

TOTAL AMIDAMENT
7

2

TOTAL Fórmula

1,000

1,000

Tipus

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Porta P11 tallafocs de fusta envernissada, de fusta de faig del mateix color que els folres dels armaris i parets
de la sala, EI2-C 60, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, amb tanca antipànic, amb retenidor
magnétic accionat per polsador i connectat al sistema d'alarma general, col·locada

Text

Text

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça composta, 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 cargols

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

TOTAL AMIDAMENT
6

kg

10

P-1 SALA ACTES - ZONA INSTAL·LACIONS EDIFICI NOU
ENVANS MÒBILS

3,000

1,000

Tipus

E442502D

1

Conjunt portes i frontal P14 de 300 cm d'amplada, i 240 cm d'alçada, amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció
al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig vaporitzat, amb dues portes de 40 cm d'amplada
fetes amb pannells de fusta revestits, de 2,10 m d'alçada i 40 cm d'amplada, de fusta xapada amb faig, reacció
al foc B-s2, d0, amb estructura posterior de llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable, amb pany
amb clau. Inclou revestiment lateral i superior del armari fins a cobrir el frontal

Text

Pàg.:
01
06

Num.

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

TOTAL AMIDAMENT
5

1

TOTAL Fórmula

Conjunt portes i frontal P12 de 350 cm d'amplada, i 316 cm d'alçada, amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció
al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig vaporitzat, amb dues portes de 80 cm d'amplada
fetes amb pannells de fusta revestits, de 2,10 m d'alçada i 80 cm d'amplada, de fusta xapada amb faig, reacció
al foc B-s2, d0, amb estructura posterior de llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable, amb pany
amb clau. Inclou revestiment lateral i superior del armari fins a cobrir el frontal

Text

AMIDAMENTS
Nivell 2
Nivell 3

82,500

TOTAL AMIDAMENT
4

9

[F]

TOTAL Fórmula

9,500 C#*D#*E#*F#
3,500 C#*D#*E#*F#
6,000 C#*D#*E#*F#
19,000

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
EUR

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Pàg.:
01
02
01
07

11

AMIDAMENTS

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA ACTES - ZONA INSTAL·LACIONS EDIFICI NOU
INST. INCENDIS

Pàg.:

en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb
tapajunts, amb un pendent de >= 4%
Num.

Text

Tipus

1

[C]

[D]

2,000

3,000

[E]

[F]

EM112120
Num.

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

12,000

1

EM1421D2
Num.

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

u

Tipus

4

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

[F]

01
02
01
09

TOTAL Fórmula

1

Text

TOTAL Fórmula

1

K532J61K

m2

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

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

TOTAL Fórmula

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

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA ACTES - ZONA INSTAL·LACIONS EDIFICI NOU
FUSTERIA EXTERIOR

EASAUP10

[C]

[D]

[E]

120,000

u

Text

Porta P10 metàl·lica, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, amb la cara interior folrada de fusta de
faig envernissat del mateix color que la resta de la sala, amb pany de cop i clau, col·locada
Tipus

Sortida escenari

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

2

EABGUP09

[F]

1

u

Text

1,000

Conjunt de porta i polseres laterals i superiors (P09), amb esturctura de perfils d'acer en perfils laminats, per a
un buit d'obra total de 190x250 cm, amb una fulla batent de 110x210 cm, amb vidres laminaras i cambra
4+4/8/4+4, plafons laterals de planxa d'acer d'1mm de gruix, amb aillament per la cara interior d'escuma de
poliuretà projectat, pintat tot el conjunt amb dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'esmalt amb partícules
metàl·liques; la porta pe la cara interior te mecanisme d'opbertura amb barra antipànic
Tipus

Sortida rampa

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

120,000

3

EAV81111
Num.

Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc
millorades, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada color blanc i la cara interior llisa, prelacat
EUR

1

m2

Text

Finestres auditori i serveis

TOTAL Fórmula

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

TOTAL Fórmula

120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

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

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, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra

TOTAL AMIDAMENT
2

Tipus

01
02
01
11

Num.

1,000

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA ACTES - ZONA INSTAL·LACIONS EDIFICI NOU
COBERTA PAS

Tipus

Previsió suports nous

TOTAL Fórmula

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d'
estanquitat

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Num.

Num.

m

1

1

kg

[F]

TOTAL AMIDAMENT

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

K4445111

[E]

2,000

K5ZEV54J

Num.

4,000

1,000

1

1

[D]

Desplaçament equip manguera

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

[C]

TOTAL AMIDAMENT

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

Num.

Tipus

1,000

4,000

EMR1U010

Text

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari muntat
superficialment

1

4

6,000

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

1

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

EM31261K

m

12,000

1,000

1

3

Num.

TOTAL Fórmula

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

Text

K5ZEV34J

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

3

TOTAL Fórmula

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

1

12

1,000

Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel·la fixa horitzontal de 60 a 70 mm d'amplària i 10-13 mm de
gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques
Tipus

[C]

[D]

[E]

11,000

0,800

1,300

[F]

TOTAL Fórmula

11,440 C#*D#*E#*F#
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
4

KAWS1230

Num.
1

u

AMIDAMENTS
Nivell 2
Nivell 3

11,440

Pàg.:
02
01

Tipus

Sortida rampa

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

01
02
01
15

1

TOTAL Fórmula

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

P-1 SALA CALDERES I SERVEIS
ENDERROCS

K21AU010
Num.

1,000

1

u

Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Text

Tipus

Sortida sala calderes

E898K2A0
Num.

m2

Tipus

Cel ras sala
2 Cel ras resta planta
3 Cos semicircular

[C]

250,000
9,500
25,000

1

[D]

12,000
3,140

[E]

2

K2164771
Num.

[F]

E898J2A0
Num.

m2

0,500

m2

Tipus

Magatzem A
Pas central
3 Sala calderes
4 magatzem cuina
5 Sala semicirular
1

2

6
7
8

Pas entrada

[C]

[D]

9,500
11,000
12,000
16,000
10,000
7,000
4,000
2,000

2,800
2,000
2,000
2,800
2,800
2,800
2,800
2,800

[E]

[F]

Text

Tipus

Parets tancament doble porta soortida
calderes
2 obertura nova porta
3 Envà al costat muntacàrregues

E89ABBJ0
Num.
1

m2

Tipus

Portes zona serveis

2

2,000

270,200

[C]

[D]

[E]

[F]

8,000
1,000

1,100
1,800

2,200
2,200

2,000
2,000

TOTAL AMIDAMENT

K2194721
Num.
1

4

01
02

m2

[D]

[E]

[F]

Num.
1
2

Tipus

Sala calderes

m3

3,000

3,500

10,500 C#*D#*E#*F#

2,500
2,500

2,000
3,500

5,000 C#*D#*E#*F#
8,750 C#*D#*E#*F#
24,250

[C]

[D]

8,000

4,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1,5 m de fondària, a zones interiors o exteriors amb paviment
i solera per conduir els tubs d'aire condicionat entre punts de connexió, realitzada amb compressor i amb
transport de terres a l'exterior, càrrega sobre camió o contenidor

Text

Tipus

Connexió sala màquines - sala dipòsits
Xarxa de sanejament

[C]

[D]

[E]

8,000
10,000

0,600
0,600

1,200
1,500

[F]

01
02
02
02

TOTAL Fórmula

5,760 C#*D#*E#*F#
9,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

TOTAL Fórmula

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Text

K222UX12

14,760

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA CALDERES I SERVEIS
RAM DE PALETA

TOTAL Fórmula

38,720 C#*D#*E#*F#
7,920 C#*D#*E#*F#
46,640

1

E4E24515

Num.

Obra
Nivell 1

[C]

TOTAL AMIDAMENT

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

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Text

3

TOTAL Fórmula

2,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

26,600
61,600
67,200
44,800
28,000
19,600
11,200
11,200

2,800
2,800

TOTAL AMIDAMENT
3

[F]

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

403,250

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Text

[E]

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

TOTAL Fórmula

250,000 C#*D#*E#*F#
114,000 C#*D#*E#*F#
39,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

[D]

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA ACTES - ZONA INSTAL·LACIONS EDIFICI NOU
PINTURA

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Text

[C]

2,000

1

1

14

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força
de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, fixat a la paret

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

13

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR

1

EUR

Text

Tancament portes

m2

Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
Tipus

[C]

[D]

[E]

2,000

1,000

2,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
2

Pàg.:

Paret Armaris comptadors

2,500
2,500

3

3,500
1,500

K81131B2
Num.

m2

Tipus

Tancament portes
2 Paret Armaris comptadors
1

3
4

Repas sala calderes previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000
2,500
2,500
40,000

1,000
3,500
1,500

2,000
2,000
2,000

2,000

TOTAL AMIDAMENT
3

K4F7XK11
Num.
1
2

u

Tipus

Portes noves sala calderes
Portes comptadors elèctrics

[C]

[D]

[E]

L81R7304
Num.
1

u

Text

Tipus

Sala calderes

4

E9M1X11M

m2

[F]

1,000
1,000

Tipus

Previsió

[C]

Num.

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

TOTAL Fórmula

2,000

[D]

[E]

[F]

1

Text

Tipus

Sala calderes

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

01
02
02
04

1

E898J2A0
Num.

TOTAL Fórmula

1
2
3

20,000

4
5
6

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA CALDERES I SERVEIS
PAVIMENTS

7
8
9
10
12
13

Num.
1

m2

Text

m2

Sala calderes

[C]

[D]

8,000

4,500

[E]

[F]

K93Z1R20
Num.
1

m2

Text

Sala calderes

[C]

[D]

8,000

4,500

[E]

Text

Tipus

Sala calderes
Passadis
sala comptadors
magatzem cuina
Sala semicircular P-1

K93AD165

m2

2

36,000

[F]

Sala semicircular inferiror

E898K2A0
Num.

m2

Text

[D]

8,000

4,500

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

36,000 C#*D#*E#*F#
36,000

[C]

[D]

[E]

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,000
2,000
1,000
1,000
0,250
2,000

8,000
4,500
9,500
5,000
2,500
4,000
4,000
4,000
10,000
3,000
4,000
10,000
10,000
3,000

3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,500
3,000
3,000
3,000
3,000
3,140
3,000

[F]

3,000

Zona calderes pas i magatzem
Zona pas
3 Sala semicircular P- sot
4 Sala semicircular inferior

1

2

TOTAL Fórmula

36,000

[C]

[D]

9,500
5,000
25,000
25,000

8,000
2,500
3,140
3,140

[E]

0,500
0,500
TOTAL AMIDAMENT

3

E89ABBJ0

m2

TOTAL Fórmula

56,000
31,500
66,500
35,000
17,500
28,000
28,000
28,000
30,000
18,000
12,000
30,000
23,550
18,000

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

422,050

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
Tipus

36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

36,000

TOTAL AMIDAMENT

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport
de formigó i morter de ciment
Tipus

[C]

TOTAL Fórmula

36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

36,000 C#*D#*E#*F#

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

14

Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
Tipus

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA CALDERES I SERVEIS
REVESTIMENTS I ACABATS

11

K93A13D0

4,500

[F]

TOTAL AMIDAMENT

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

8,000

[E]

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

20,000

01
02
02
03

[D]

16

Paviment continu multicapa de resines epoxi bicomponent, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa
d'acabat

TOTAL Fórmula

8,000
17,500
7,500
40,000

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Pàg.:

73,000

TOTAL AMIDAMENT
4

1

Instal·lació en paret existent de llinda prefabricada de 14 cm d'amplària i 1.95 m de llargària, per a revestir,
col·locada morter, incloent l'apertura de la rasa per encastar-la, i el ataconat dels reclzaments

Text

Num.

16,500

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Text

AMIDAMENTS

8,750 C#*D#*E#*F#
3,750 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

15

[F]

TOTAL Fórmula

76,000
12,500
39,250
39,250

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

167,000

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, d'assecatge ràpid, aplicada manualment
EUR

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
Num.

Pàg.:

Text

Tipus

Portes dobles
Portes senzilles
3 Porta vidriera
1

2

[C]

[D]

1,000
7,000
1,000

8,000
4,000
4,000

[E]

[F]

K89A2BB0
Num.
1

m2

TOTAL AMIDAMENT
2

EASA71N1
Num.
1

40,000

Tipus

Sales semicirculars

[C]

[D]

3,000

4,000

[E]

[F]

01
02
02
05

Num.
1

u

12,000

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA CALDERES I SERVEIS
SANEJAMENT

Tipus

Sala calderes

ED7FQ314

Num.
1

Tipus

Sala comptadors

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

[F]

m

Tipus

Sala calderes a exteriror

[C]

2

TOTAL Fórmula

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

[D]

[E]

K2194721

m2

Text

10,000

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

Tipus

m2

[C]

[D]

18,000

9,600

[E]

[F]

Text

Tipus

Costat sud
Costat oest
3 Costat Nord
4 Zona self service

[C]

[D]

18,000
9,600
5,000
2,000

1,600
1,600
0,700
4,000

172,800 C#*D#*E#*F#
172,800

[E]

[F]

10,000

K21C60J2
Num.

2

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
P-1 SALA CALDERES I SERVEIS
FUSTERIA

3
4
5

m2

Text

1,600
1,000

57,760

Tipus

Vidrieres Menjador Cara Nord
Vidrieres Menjador Cara Oest
Vidrieres Menjador Cara Sud

6

[C]

[D]

[E]

4,000
1,000
2,000
1,000
3,000
1,000
1,000

3,500
1,400
2,400
5,200
3,200
1,400
1,000

2,200
1,200
1,200
1,800
1,200
1,200
2,200

[F]

Num.
1
2

Text

Sala calderes
Armari comptadors

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu superior,
col·locada
Tipus

[C]

1,000
1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

4

K21AUX11
Num.

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

1
2

m2

Text

Vidrieres Menjador Cara Nord

TOTAL Fórmula

30,800
1,680
5,760
9,360
11,520
1,680
2,200

TOTAL AMIDAMENT
EASA72R1

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

Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+5 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor

7

1

TOTAL Fórmula

28,800
15,360
5,600
8,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

3

TOTAL Fórmula

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

2

1

01
02
02
06

1,000

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

1

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PB MENJADOR - CUINA -SERVEIS
ENDERROCS

Menjador

K2183771
Num.

1,000

[F]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de gruix, llit de
sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Text

[E]

1,000

01
02
03
01

Num.

1,000

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

1

TOTAL AMIDAMENT
2

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu superior, col·locada

Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb morter de ciment 1:6

Text

2,000

TOTAL AMIDAMENT

1

E5ZH5MXD

u

18

TOTAL Fórmula

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

Pàg.:

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
28,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

17

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

63,000

Arrencada de fulls i bastiments de tancaments exteriors d'alumini inclós el bastiment de base amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

4,000
1,000

3,500
1,400

2,600
1,800

[F]

TOTAL Fórmula

36,400 C#*D#*E#*F#
2,520 C#*D#*E#*F#
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
3

Pàg.:

Vidrieres Menjador Cara Oest

2,000
1,000
3,000
1,000
1,000
1,000

4
5
6

Vidrieres Menjador Cara Sud

7
8

Porta pas a edifici antic

2,400
5,200
3,200
1,400
1,000
1,200

1,800
2,400
1,800
1,600
2,600
2,600

8,640
12,480
17,280
2,240
2,600
3,120

19

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

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT
5

E9DCUX2D

Num.

TOTAL AMIDAMENT
5

K21JUX11
Num.
1

u

Pàg.:

85,280

m2

Tipus

Laterals zona servei

[C]

[D]

[E]

[F]

Text

Tipus

1

2,000

TOTAL Fórmula

6

E9U371AV

m

Num.

2,000

Text

Tipus

Costat sud
Costat oest
3 Costat Nord

01
02
03
02

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PB MENJADOR - CUINA -SERVEIS
PAVIMENT

Num.

m2

Text

K9U8UT0A

Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
Tipus

1

[C]

[D]

[E]

1,000

18,000

9,600

[F]

K7C76AF2

Num.

m2

Text

Tipus

Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

1,000

18,000

9,600

[F]

Tipus

[C]

[D]

[E]

1,000

18,000

9,600

Num.
1

Text

m2

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

1,000

18,000

9,600

m

172,800

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

18,000 C#*D#*E#*F#
9,600 C#*D#*E#*F#
3,500 C#*D#*E#*F#

0,700

31,100

Peça d'alumini per fixar el paviment en els punts de transició a altre tipus de paviment, d'alumini anoditzat, de 30
mm d'amplada i 8 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques.

Text

Tipus

pas a cuina
pas a edifici antic

[C]

[D]

[E]

[F]

1,800
1,600

TOTAL Fórmula

1,800 C#*D#*E#*F#
1,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

01
02
03
03

172,800

1

[F]

E7C965D1
Num.

TOTAL Fórmula

m2

Text

3,400

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PB MENJADOR - CUINA -SERVEIS
CEL RAS

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 40 mm de gruix amb malla
metàl·lica, col·locat sense adherir
Tipus

1

[C]

[D]

9,500

18,000

172,800 C#*D#*E#*F#
172,800

[F]

2

TOTAL Fórmula

E844C260

Num.

172,800 C#*D#*E#*F#

EUR

[E]

[F]

1

Text

m2

TOTAL Fórmula

171,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport
de formigó i morter de ciment
Tipus

172,800 C#*D#*E#*F#

172,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
K93Z1R20

2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, d'assecatge ràpid, aplicada manualment

1

4

9,600

TOTAL Fórmula

172,800

TOTAL AMIDAMENT
K93AD165

1

Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a
soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva
autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

1

3

18,000

172,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
2

1,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

K93A13D0

[E]

18,000
9,600
5,000

2

7

1

[D]

Sòcol de rajola de gres de gres porcellànic colorejat en massa sense esmaltar ni polir, amb acabat color pedra
basáltica grup BIa (UNE-EN 14411), de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica C2
(UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

1

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

[C]

TOTAL AMIDAMENT

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

172,800

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic colorejat en massa sense esmaltar ni polir, amb acabat color
pedra basáltica grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular en peces de 60x120 cm, col·locades amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Arrencada d'aigüera, suports, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Text

20

171,000

Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada ocupant tota la
superfície de 12.5 de gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
Tipus

[C]

[D]

9,500

18,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

171,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

E844K211

Num.
1
2

m2

Tipus

Calaix Aire condicionat

[C]

[D]

[E]

2,000
2,000

18,000
2,700

1,500
1,500

[F]

TOTAL Fórmula

1

Num.
1

E612LM1V

Num.

m2

Text

Tipus

Bancada tub aire condcionat
Tapiat finestres
3 Menjador aire condicionat
4 Cuina cambra frigorifica
1

Num.
1

m2

[D]

[E]

[F]

2,000

9,500

0,700

13,300 C#*D#*E#*F#

Num.

2,000
1,200

0,800
1,200

2,000

3,200 C#*D#*E#*F#
1,440 C#*D#*E#*F#

1

Tipus

Calaix aire condcionat

[C]

[D]

9,500

0,700

[E]

K81131B2
Num.

m2

Tipus

revestiment calaix aire condcionat
Tapiat finestres
3 Menjador aire condicionat
4 Cuina cambra frigorifica
1

2

[C]

[D]

9,500

1,800

3

[F]

Text

2,000
1,200

0,800
1,200

2,000

01
02
03

[E]

[F]

PB - cuina

1A1EUF16

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

6,650

[F]

2,000
2,000

2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Num.
1

Text

1,000

Conjunt de fusteries menjador tipus F16 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 0,70 m
d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima
permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de
50 cm d'alçada, fix, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini
lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i 1 fulls
oscilobatents inferiors amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire
condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4
amb el vidre exterior de baixa emisivitat
Tipus

PB cuina

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

6,400 C#*D#*E#*F#
2,880 C#*D#*E#*F#
26,380

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PB MENJADOR - CUINA -SERVEIS

Num.
1

EUR

Text

PB cuina

u

TOTAL Fórmula

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

1A1EUF17

TOTAL Fórmula

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

TOTAL Fórmula

4

TOTAL Fórmula

Conjunt de fusteries menjador tipus F15 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,30 m
d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima
permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de
50 cm d'alçada, fix, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini
lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i 2 fulls
oscilobatents inferiors amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada cada un, amb un vidre fix de 1,84
entre ells. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
Tipus

TOTAL Fórmula

17,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Nivell 1
Nivell 2

u

6,650 C#*D#*E#*F#

[E]

[D]

TOTAL AMIDAMENT

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

Text

[C]

2,000

TOTAL Fórmula

17,940

TOTAL AMIDAMENT
3

Tipus

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
envanets de sostremort

Text

Conjunt de fusteries menjador tipus F14 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 1,40 m
d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima
permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de
50 cm d'alçada, fix, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini
lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i 2 fulls
oscilobatents inferiors amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire
condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4
amb el vidre exterior de baixa emisivitat

PB menjador

1A1EUF15

[C]

TOTAL AMIDAMENT
K5Z2FVKA

Text

Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

2

2

u

22

FUSTERIA EXTERIOR

TOTAL AMIDAMENT
2

1

1A1EUF14

62,100

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PB MENJADOR - CUINA -SERVEIS
RAM PALETA

Pàg.:
05

54,000 C#*D#*E#*F#
8,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

01
02
03
04

AMIDAMENTS
Nivell 3

171,000

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades
amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

21

1,000

Conjunt de fusteries menjador tipus F17 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 2,6 m d'amplada
i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que permetin als
fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a
l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm
d'alçada, fix, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de
0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i 1 fulls
oscilobatents inferiors de amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada, i un vidre fix de 1,84. Detector
d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
Tipus

[C]

4,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
5

1A1EUF18

Num.
1

u

Text

PB menjador

[C]

[D]

[E]

1A1EUF19

[F]

3,000

Num.
1

u

Text

PB menjador

[C]

[D]

[E]

1A1EUF20

1,000

Num.
1

u

Text

PB menjador

[C]

[D]

[E]

2,000

1A1EUP19

Num.
1

Text

PB mnejador

u

TOTAL Fórmula

[C]

2,000

1

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

[D]

[E]

2,000

[F]

11

Tipus

PB - Menjador

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

u

Text

Tipus

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

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

TOTAL Fórmula

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

u

Text

Tipus

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

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Num.

Text

1

F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
P19
P20
P21
P22

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

TOTAL Fórmula

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

m

TOTAL Fórmula

Conjunt de fusteries menjador tipus P22 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 1,22 m
d'amplada i 2,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, amb 1 fulls practicable
amb barra d'apertura anitpànic. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 vidres laminars
4+4 incolors i cambra d'aire de 8 mm amb el vidre exterior de baixa emisivitat (4+4/8/4+4)

PB menjador

E7J21191

TOTAL Fórmula

Conjunt de fusteries menjador tipus P21 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,37 m
d'amplada i 2,66 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima
permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó fix i opac a
la part superior de 50 cm d'alçada, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues
làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4
cm de gruix, i porta de 1,00 cm d'amplada amb 1 fulls practicable amb barra d'apertura anitpànic, i dos pannells
fixos laterals. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i
cambra d'aire de 8 mm amb el vidre exterior de baixa emisivitat (4+4/8/4+4)

PB menjador

1A1EUP22

Num.

12

Conjunt de fusteries menjador tipus P19 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,37 m
d'amplada i 2,66 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima
permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó fix i opac a
la part superior de 50 cm d'alçada, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues
làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4
cm de gruix, i porta de 1,60 cm d'amplada amb 2 fulls practicables amb pany amb tanca amb clau, i dos
pannells fixos a cada banda. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de
base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i cambra d'aire de 8 mm amb el
vidre exterior de baixa emisivitat (4+4/8/4+4)
Tipus

Conjunt de fusteries menjador tipus P20 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,37 m
d'amplada i 2,66 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima
permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó fix i opac a
la part superior de 50 cm d'alçada, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues
làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4
cm de gruix, i porta de 1,00 cm d'amplada amb 1 fulls practicable amb barra d'apertura anitpànic, i dos pannells
fixos laterals. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i
cambra d'aire de 8 mm amb el vidre exterior de baixa emisivitat (4+4/8/4+4)

TOTAL AMIDAMENT

1,000

[F]

Text

1A1EUP21

Num.

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

TOTAL AMIDAMENT
8

10

TOTAL Fórmula

Conjunt de fusteries menjador tipus F20 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 2,4 m d'amplada
i 2,00 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que permetin als
fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a
l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm
d'alçada, fix, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de
0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i 1 fulls
oscilobatents inferiors de amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada i 140 d'alçada, i un vidre fix de
1,70 x0,75 cm. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa
emisivitat
Tipus

1

u

24

2,000

TOTAL AMIDAMENT

3,000

[F]

1A1EUP20

Num.

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

TOTAL AMIDAMENT
7

9

TOTAL Fórmula

Conjunt de fusteries menjador tipus F19 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 2,70 m
d'amplada i 1,90 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima
permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de
50 cm d'alçada, fix, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini
lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i un full
envidrat inferior fix de 1,45 cm d'alçada. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire condicionat.
Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el
vidre exterior de baixa emisivitat
Tipus

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

Conjunt de fusteries menjador tipus F18 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,40 m
d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima
permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de
50 cm d'alçada, fix, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini
lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i 2 fulls
oscilobatents inferiors amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada cada un, amb dos vidres fixs de 0,87
cm a cada costat. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa
emisivitat
Tipus

AMIDAMENTS

4,000

TOTAL AMIDAMENT
6

23

1,000

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt
Tipus

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000
4,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000

5,500
10,000
3,500
7,600
10,000
9,400
9,000
12,000
11,500
12,000
6,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

11,000
10,000
3,500
30,400
30,000
9,400
18,000
24,000
11,500
12,000
6,000
TOTAL AMIDAMENT

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

165,800
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
13

E7J5A01A
Num.

Text

1

F14
F15
F16
F17
F18
F19
F20
P19
P20
P21
P22

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pàg.:

m

EAV81111
Num.
1

AMIDAMENTS

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació
Tipus

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000
4,000
3,000
1,000
2,000
2,000
1,000
1,000
1,000

5,500
10,000
3,500
7,600
10,000
9,400
9,000
12,000
11,500
12,000
6,000

[E]

[F]

m2

Tipus

Substitució persianes finestres cuina

[C]

[D]

[E]

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

165,800

2,000

3,500

1,500

[F]

3

E865UX20

Num.
1

01
02
03
06

2,800 C#*D#*E#*F#

m2

59,100

Revestiment horitzontal amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de gruix,
per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb làmina d'HPL de color,
treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta

Text

Tipus

Tapa calaix aire condicinat

[C]

[D]

8,000

1,000

[E]

[F]

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

01
02
03
07

1

K898J720
Num.

10,500

2

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PB MENJADOR - CUINA -SERVEIS
REVESTIMENTS INTERIORS

3
4
5
6
7

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

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PB MENJADOR - CUINA -SERVEIS
PINTURA I ACABATS

m2

Text

Pintat de parament vertical/horitzontal de guix, amb pintura acrílica amb dues capes
Tipus

Paraments vert
Cuina
Passadis
Sostres
Cuina
Passadis
Bany 03

[C]

[D]

[E]

[F]

E865UX10

Num.
1
2

m2

Text

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de gruix,
per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb làmina d'HPL de color,
treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta
Tipus

Costat sud

Costat oest
4 Bancada aire acondicionat
5 Costat Nord
3

6
7

Zona self service

[C]

[D]

18,000
4,000
9,600
9,600
5,000
1,500
2,000

1,600
0,700
1,600
1,600
0,700
1,500
4,000

[E]

[F]

2,600
1,000
TOTAL AMIDAMENT

2

E81ZB9K0
Num.

m

Text

Pilars cara nord
2 Finestres verticals
3 Finestres horitzontals
1

4

1

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

2

5,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#

96,000
7,800
3,000

96,000 C#*D#*E#*F#
7,800 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

8,000
14,000
3,000
1,000

2,500
1,200
3,500
9,000

[E]

3

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

m2

Text

Menjador
Sales 04
3 Sala 05

39,000 C#*D#*E#*F#
34,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

175,000
23,000
11,000

2

EUR

K89A2BB0

m2

73,000

[F]

TOTAL Fórmula

175,000 C#*D#*E#*F#
23,000 C#*D#*E#*F#
11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

TOTAL Fórmula

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
Tipus

1

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

[F]

39,000
34,000

TOTAL Fórmula

20,000
16,800
10,500
9,000

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Sales 04
Sala 05

K898K2A0
Num.

86,150

[F]

m2

131,800

TOTAL AMIDAMENT

Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament
Tipus

K898J2A0
Num.

TOTAL Fórmula

28,800
7,280
15,360
15,360
9,100
2,250
8,000

2,600

2

TOTAL Fórmula

5,000
20,000

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

1

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

1,400

26

TOTAL Fórmula

10,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

2,000

5

TOTAL AMIDAMENT

Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel·la fixa horitzontal de 60 a 70 mm d'amplària i 10-13 mm de
gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques

Text

Pàg.:

TOTAL Fórmula

11,000
10,000
3,500
30,400
30,000
9,400
18,000
24,000
11,500
12,000
6,000
TOTAL AMIDAMENT

14

25

209,000

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
Num.
1
2
3
4
5
6

Pàg.:

Text

Tipus

Menjador
Cuina
Passadis
Bany 03
Sales 04
Sala 05

[C]

[D]

5,000
12,000
5,800
3,000
2,100
2,100

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

[E]

[F]

5

K894B009
Num.
1

m2

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

10,000
24,000
11,600
6,000
4,200
4,200
TOTAL AMIDAMENT

27

Num.

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

1
2

Tipus

pilars cuina

[C]

[D]

[E]

3

60,000

14,000

0,500

2,700

[F]

1
2

01
02
03
08

Num.

u

4

Tipus

[C]

[D]

[E]

2

[F]

BN101
BN102

Text

Tipus

TOTAL Fórmula

1
2

6

m2

Text

Num.
1

u

Text

1,000

Num.

Tipus

u

Text

BN101-102

[D]

[E]

2,000

Tipus

2

K21JB111

u

12,000

[C]

[D]

[E]

[F]

[F]

m2

Text

8,000

[C]

[D]

[E]

[F]

BN101
BN102
3 B110
4 B111
5 P16

TOTAL Fórmula

26,600 C#*D#*E#*F#
26,600 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

53,200

[F]

[C]

[D]

[E]

EUR

8

K219U421

m2

13,000

[F]

TOTAL Fórmula

6,000
6,000
1,000
1,000
5,000
TOTAL AMIDAMENT

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

TOTAL Fórmula

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
11,000 C#*D#*E#*F#

6,000
6,000
1,000
1,000
5,000

2,000

TOTAL Fórmula

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Tipus

2

TOTAL Fórmula

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

1,000
1,000
11,000

1

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

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

TOTAL AMIDAMENT
K2161511

TOTAL Fórmula

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals, desmuntatge dels panys electrónics pels
seu reaprofitament, guardant-los en caixes individuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor de la resta de
runa

BN101
BN102
3 habitacions

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament amb tubs, accessoris i aixetes per bany
BN101/BN102 , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
[C]

[F]

26,600
26,600

2

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 1- HABITACIONS I BANYS
ENDERROCS

Tipus

[E]

Arrencada de mampares divissoeries sanitaris HPL, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

BN101
BN102

K21AUA11

Num.

K21JUBN4

[D]

TOTAL AMIDAMENT

7

1

[C]

4,000
4,000

1

01
02
04
01

6,000

Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

BN101
BN102

K218UMAM

TOTAL Fórmula

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

6,000
6,000

u

28

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

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

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1,000

1

u

Text

K21JE111

1

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PB MENJADOR - CUINA -SERVEIS
CAMBRA CONGELACIÓ

Cambra frigorífica de congelació, de 240x140x255 cm, amb porta pivotant de 70x200 cm, feta amb panells
modulars de 10 cm de gruix, d'acer lacat amb nucli de poliuretà rígid de 40kg/m3 dedensitat, parets, sostre i
terra, amb prestatgeries interiors d'acer inoxidable de 40 cm de fons separades 40 cm, amb il.luminació inteiror,
Tª (-18/+-20ºC), amb terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari al terra, verticals i sostre, equip frigorífic partit amb
compresor hermètic. Instal.lada i connectada

Text

[E]

3,000
3,000

18,900

Num.

EQ9CF041

[D]

TOTAL AMIDAMENT

5

1

[C]

TOTAL Fórmula

Num.

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

BN101
BN102

K21JD111
Num.

18,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

Neteja de pintura antiga, eliminant pintures mal adherides i punts de rovelll, i pintat de bigues d'acer de la
claraboia amb pintura sintètica per a exteriors, amb dues capes

Text

Text

Pàg.:

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

19,000

Arrencada de paviment ceràmic, o rajola hidraulica, incloent sòcols perimetrals, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
Num.
1
2

Text

Pàg.:
Tipus

BN101
BN102

[C]

[D]

[E]

[F]

19,500
17,300

K219S913
Num.

m2

Text

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT
15

36,800

K21AU015
Num.
1

Enderroc de solera de taulers ceràmics i base d'envanets, de fins a 30 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

BN101
2 BN102

[C]

[D]

[E]

[F]

19,500
17,300

1

16

K21D1011
Num.
1

m

Text

36,800

Tipus

BN101-102

1

Num.
1
2

m2

Text

[C]

[D]

12,000

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

17

Tipus

24,000

[C]

[D]

[E]

[F]

67,500
58,500

Num.

m2

Text

Tipus

BN101
BN102
3 HABITACIONS

[C]

20,000
18,000
11,000

2

[E]

Num.

m

Text

16,000

Tipus

Habitacions
P16
3 P17
1

Num.
1

Text

u

[C]

[D]

[E]

2,000

26,500

4,100

m2

[F]

Text

K21AUX11
Num.

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

217,300 C#*D#*E#*F#
217,300

Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+5 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

8,000
6,000
2,000
2,000
1,000

4,600
3,500
2,000
1,500
2,600

m2

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

36,800
21,000
4,000
3,000
2,600

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

67,400

Arrencada de fulls i bastiments de tancaments exteriors d'alumini inclós el bastiment de base amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Text

Tipus

Finstres tipus F11
Finstres tipus F12
3 Finestres banys
4 Portes sortida emerg
5 Portes a pas edifici antic

1

2

[C]

[D]

7,000
4,000
2,000
2,000
1,000

4,600
3,500
2,000
2,400
5,400

214,000

[C]

[D]

11,000
7,300
59,000

16,000

[E]

[F]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

32,200
14,000
4,000
4,800
5,400
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

176,000 C#*D#*E#*F#
7,300 C#*D#*E#*F#
59,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K21AUX20

14,000

TOTAL AMIDAMENT
18

TOTAL Fórmula

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

60,400

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2

14

Passadís

Finstres tipus F11
Finstres tipus F12
3 Finestres banys
4 Portes sortida emerg
5 Portes a pas edifici antic

20,000 C#*D#*E#*F#
18,000 C#*D#*E#*F#
176,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K2197821

Tipus

2

TOTAL Fórmula

126,000

[F]

[F]

14,000 C#*D#*E#*F#

67,500 C#*D#*E#*F#
58,500 C#*D#*E#*F#

[D]

[E]

14,000

1

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

1

13

[D]

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Text

K21C60J2

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

BN101
BN102

K218A410

m2

24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
12

Portes habitacions, pas i banys

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Num.

K2183501

Tipus

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor

TOTAL AMIDAMENT
11

Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Text

K2164771

30

19,000

TOTAL AMIDAMENT

Num.

10

u

TOTAL Fórmula

19,500 C#*D#*E#*F#
17,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

TOTAL Fórmula

19,500 C#*D#*E#*F#
17,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

29

[C]

19,000

[D]

[E]

01
02
04
02

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 1- HABITACIONS I BANYS
RAM DE PALETA

242,300

Desmuntatge de pany de les portes de les habitacions i embalat per a dipositarlos al magatzem de recanvis de
l'alberg
Tipus

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

[F]

TOTAL Fórmula

1

K6147R13
Num.

19,000 C#*D#*E#*F#
EUR

1

Text

BN101

m2

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola
Tipus

[C]

[D]

3,000

2,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:
1,500
3,000
1,500

2
3

BN102

4

4,000
2,000
4,000

EAPF5183
Num.
1

u

24,000

Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una
llum de pas de 80 x 205 cm

Text

Tipus

portes banys BN103 i BN104

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

K5Z2FW4A
Num.
1

m2

Tipus

Banys BN 102 i BN103

[C]

[D]

[E]

2,000

2,000

4,000

[F]

K5Z1FVK0
Num.
1

m2

3

E4ZW1350
Num.

Tipus

Banys BN 102 i BN103

01
02
04
03

4

Num.

m2

Text

Num.
1

16,000

[C]

[D]

[E]

4,000

4,000

0,300

[F]

TOTAL Fórmula

4,800 C#*D#*E#*F#
4,800

Tipus

Noves parets passadis
Afegits parets existents
3 sobre porta pas edifici A

[C]

[D]

[E]

2,000
12,000
2,000

29,000
1,000
2,000

4,000
4,000

1
2

Pletines fixació sostre i terra

m2

kg

Text

Reforç envà nou zona portes
Tub 80x60x2

TOTAL Fórmula

Text

Tipus

Tancaments banys habitacions

E66AA100

Tipus

[C]

[D]

[E]

18,000
18,000

9,000
9,000

2,600
2,600

2

1
2

TOTAL Fórmula

421,200 C#*D#*E#*F#
421,200 C#*D#*E#*F#
EUR

u

Text

[C]

[D]

[E]

36,000

2,000

4,000

[F]

288,000 C#*D#*E#*F#
288,000

[C]

[D]

[E]

2,000

4,000

4,000

[F]

Text

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

[C]

[D]

2,000
1,000

7,000

[E]

[F]

14,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

[C]

[D]

[E]

5,000
5,000

E66AUVID

u

15,000

[F]

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable
Tipus

BN101
BN102

TOTAL Fórmula

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 80 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació
Tipus

u

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 1- HABITACIONS I BANYS
DIVISSORIES BANYS

BN101-102
BN101

E66AB090

Num.

284,000

[F]

996,800

TOTAL AMIDAMENT
2

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

144,000 C#*D#*E#*F#
10,400 C#*D#*E#*F#

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga
(H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W

01
02
04
04

1

232,000 C#*D#*E#*F#
48,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Tipus

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

1

[F]

2,000

TOTAL AMIDAMENT

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

1

E44Z5A25

2,000
2,600

32

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 1- HABITACIONS I BANYS
ENVANS GUIX LAMINAT

2

2

u

Text

E6526BB5

Num.

E65283BR

36,000
4,000

TOTAL AMIDAMENT

16,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

1

Pletines fixació sostre i terra
Pas porta edificiA

Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

1

2,000

TOTAL AMIDAMENT
4

4

TOTAL Fórmula

Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de
sostremort

Text

3

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

3

AMIDAMENTS

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

2

31

10,000

Mampara per a dutxa 80x95 cm, 205 cm d'alçada, en dos costats amb angle, amb dues portes correderes, un a
cada costat, de 40 cm, amb estructura de perfils de subjecció d'acer inoxidable, amb vidre trempat de 6 mm i
tractament anticalç, i perfils d'estanqueitat amb tancament magnètic

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
Num.
1
2

Pàg.:

Text

Tipus

BN103
BN104

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
1,000

01
02
04
05

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

Num.

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

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

33

2,000

1

Pàg.:

Text

Tipus

Sortides escala emergencia

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1,300

2,200

2,000

TOTAL AMIDAMENT
6

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 1- HABITACIONS I BANYS
REVESTIMENTS I ACABATS

E865UX10

Num.
1

m2

1

K81131B2
Num.

m2

Text

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat
Tipus

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

[C]

[D]

[E]

[F]

13,000
17,000
13,000
13,000

1

2

2

E82C1T1K

Num.

m2

Text

Tipus

BN101
2 BN103 - 104
3 BN102

[C]

57,000
2,000
48,600

Num.

m2

Text

Tipus

Passadís

[C]

[D]

[E]

2,000

27,000

2,400

[F]

[D]

[E]

[F]

Tipus

BN103
2 BN104
3 PASSADÍS
4 Habitacions previssió

13,000

[C]

6,000
6,000
5,000
100,000

[D]

3,100

[E]

Num.
1

m2

Text

[C]

[D]

[E]

2,000

1,100

2,200
TOTAL AMIDAMENT

5

E89ACDJ0

m2

9

Text

K898J720
Num.
1

TOTAL Fórmula

4
5

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

6
7
8
9
10

TOTAL Fórmula

4,840 C#*D#*E#*F#
4,840

[D]

[E]

7,000
3,000

2,000
2,000

1,200
2,000

[F]

Tipus

[C]

[D]

11,000
20,000
236,000

52,000

[E]

28,800

[F]

m2

TOTAL Fórmula

572,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
236,000 C#*D#*E#*F#
828,000

Pintat de parament vertical/horitzontal de guix, amb pintura acrílica amb dues capes

Text

Tipus

Sostres
BN101
BN102
BN103
BN104
Parets
BN101
BN102
BN103
BN104

[C]

[D]

[E]

01
02
04
06

[F]

TOTAL Fórmula

11,200
9,800
2,400
2,400

11,200
9,800
2,400
2,400

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

20,000
18,000
4,000
4,000

20,000
18,000
4,000
4,000

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

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

TOTAL Fórmula

16,800 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

143,000

[F]

[C]

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat
Tipus

Portes serveis

m2

HABITACIONS
P16
3 P17

3

2,000

Sosstre passadis

2

TOTAL Fórmula

6,000
6,000
31,000
100,000

Tipus

1

2
[F]

129,600

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Text

E898J2A0

131,600

TOTAL AMIDAMENT
K89A2BB0

8

Num.

57,000 C#*D#*E#*F#
26,000 C#*D#*E#*F#
48,600 C#*D#*E#*F#

m2

TOTAL Fórmula

129,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Reposició d'enguixat de més de 4 m2 en paret o sostre pla

1

4

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

56,000

TOTAL AMIDAMENT
L81R7306

2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

1

3

1

TOTAL Fórmula

13,000
17,000
13,000
13,000
TOTAL AMIDAMENT

Num.

11,440 C#*D#*E#*F#

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de gruix,
per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb làmina d'HPL de color,
treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta

Text

K898KTA0

TOTAL Fórmula

11,440

TOTAL AMIDAMENT
7

34

71,800

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 1- HABITACIONS I BANYS
PAVIMENTS

Pintat de portes vidrieres d'acer, amb pintura partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat
EUR

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

35

AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

BN103 - 104
BN101
3 BN102

1

2

1

K93AD175K9E0

Num.

m2

Text

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment d'assecatge ràpid
tipus CT-C30-F7-A2 segons UNE-EN 13813 de la casa MAPEI model TOP-CEM PRONTO o equivalent,
aplicada manualment
Tipus

BN103 - 104
2 BN101
3 BN102
1

[C]

[D]

4,000
2,000
2,000

3,000
20,000
18,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

7

K9U8UR20
Num.

u

K5ZHUGE7
Num.

u

Text

Text

Tipus

BN103 - 104
BN101
3 BN102

88,000

2

Bonera de poliamida reforçada amb fibra de vidre de diàmetre 84 mm, amb base de 300x300 mm adherida
sobre impermeabilització
Tipus

BN101
2 BN102
3 BN103
4 BN104

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000
6,000
1,000
1,000

1

TOTAL Fórmula

6,000
6,000
1,000
1,000

3

K785UX10
Num.

m2

Text

Tipus

BN103 - 104
BN101
3 BN102
2

8

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

K9U8UT03
Num.

m

Text

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000

3,000
20,000
18,000

[E]

[F]

Num.

m

Text

Tipus

BN103 - 104
BN101
3 BN102

Tipus

BN101 - 102
2 BN103 - 104

[C]

[D]

[F]

4,000
2,000

Num.
1

u

Text

BN101 - 102

[D]

2,000

2,000

[E]

K9P2UA20

m2

E9Z21100
Num.

Tipus

m2

Text

2,000
1,000
1,000

7,000
28,000
25,000

Tipus

HABITACIONS
BN 103 - 104
3 P17
4 P16
2

K9P4UZ10

Num.

4,000

Paviment vinílic homogeni amb granilats d'alumini,regorçata amb fibra de vidre, en rotlle, específic per a sales
humídes, classe 3 (Rd> 45) UNE_ENV 2633:2002, i gruix de 2 mm, model Aquarius de la casa ALTRO o
equivalent, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre
4 mm, inclos folrat de mitges canyes laterals fins perfil de remat
EUR

[F]

Text

HABITACIONS
BN 103 - 104
3 P17
4 P16

1

2

m2

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
28,000 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#
67,000

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000

7,000
28,000
25,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
28,000 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#
67,000

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
4,000

[C]

[D]

11,000
-2,000
47,000
3,400

16,000
3,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

176,000
-6,000
47,000
3,400
TOTAL AMIDAMENT

11

TOTAL Fórmula

[E]

Rebaixat del paviment de terratzo o pedra

1

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

6

[D]

TOTAL AMIDAMENT

6,000

[F]

Text

BN103 - 104
BN101
3 BN102

10

TOTAL Fórmula

60,200

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic en els punts de transició a altre tipus de paviment, model Visege VR
d'Altro, d'alumini anoditzat, de 30 mm d'amplada i 8 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques.

2

4,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

[C]

m

1

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe L 15, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )
Tipus

K9U8UT05
Num.

44,000

TOTAL AMIDAMENT
ED51E08M

9

6,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
18,000 C#*D#*E#*F#

[E]

6,200 C#*D#*E#*F#
27,000 C#*D#*E#*F#
27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Canal d'acerinoxidable sense pendent, d'amplària 100 mm i 30 mm d'alçària, amb perfil lateral per clipar
paviment vinílic, amb reixa d'acer inoxidable, de la casa Darlex o equivalent,col·locada sobre base de morter i
connectada a baixant

1

5

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic a la paret, model CAP STRIP C8 d'Altro, d'alumini anoditzat, de 45
mm d'alçada 2 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques.

1

14,000

TOTAL AMIDAMENT
ED5FU176

[C]

Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb una dotació 2.5 kg/m2 prévia imprimació

1

4

3,100
27,000
27,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL AMIDAMENT

2,000
1,000
1,000

[E]

Peça per a formació de mitja canya amb acabat exterior semicircular per paviments vinílics tipus Altro, de radi
20 mm , per a sòcol, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

1

2

[D]

TOTAL AMIDAMENT

12,000 C#*D#*E#*F#
40,000 C#*D#*E#*F#
36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[C]

36

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

220,400

Paviment de cautxú d'Artigo tipus Screed, de superficie llisa amb efecte polit i tractament de protecció superficial
PRO o equivalent, en rotllos de 14 x 1,9 m, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix,
col·locat amb adhesiu de resines epoxi
Tipus

[C]

[D]

11,000
-2,000
47,000
3,400

16,000
3,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

176,000
-6,000
47,000
3,400

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

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
12

E9U61AA1
Num.

m

37

AMIDAMENTS
Num.

220,400

Tipus

Habitacions
P16
3 P17
1

2

[C]

[D]

11,000
7,300
59,000

16,000

[E]

[F]

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000
TOTAL AMIDAMENT

5

EASA72RB
Num.

242,300

1

u

1

01
02
04
07

1A24UP02

Num.

u

Text

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 1- HABITACIONS I BANYS
FUSTERIA INTERIOR

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada

Text

Tipus

Pas a Edifici antic

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Porta P01-P02 per a entrada habitació, de fusta, EI 30, amb fulla batents de fusta folrada amb HPL per a una
llum de pas 84x210 cm, amb bastiment per paret, amb tapetes i bastiment de base folrat amb HPL, fulla batent
de 40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises i estructura interior de fusta, folrada amb
taulers aplacats amb HPL de 8 mm per cada cara, frontises d'acer inoxidable satinat, pany electrònic SALTO
XS4 PROXI MIFARE MOD E9450 i tanca LE8P02, de la casa Arcon i mecanisme tancaportes per a portes
tallafocs, homologat segons normes UNE-EN 1154,amb mecanisme de pinyó-cremallera i guia lliscant, model
DC135 de la marca TESA o equivalent
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

11,000

1

1A24UP06

Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

2,000

1

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

3

1A24UP03

Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

2,000

1

EABGP762

u

EJ1BF67E

Num.

EUR

[D]

[E]

[F]

Tipus

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

3,000
3,000
1,000
1,000

EJ13U71H

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
3,000
1,000
1,000

Num.

Text

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

u

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

8,000

TOTAL Fórmula

3,000
3,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

3

TOTAL Fórmula

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una
alçària aproximada de 1.2 m i amplària de 0.45 a 0.55 m, per a una descàrrega de 6/9 l, accionament manual
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques

2

2

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 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

u

1

1

2,000

[C]

3,000
3,000
1,000
1,000

Text

TOTAL Fórmula

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

4

2

2,000

[F]

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

Porta P03-P04, fulla i bastiment per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 210 cm, de cares
llises, acabat superficial amb DM folrat HPL als 4 cantells, ferratges i folrat del bastiment de base amb fusta del
mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada, de cares llises i estructura interior de fusta,de cares llises
i estructura interior de fusta, folrada amb taulers aplacats amb HPL de 8 mm per cada cara, pany d'acer
inoxidable satinat, amb tanca amb indicador exterior i accionament d'obertura d'emergencia des de l'exterior.
Tipus

Text

1,000

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, de 480
mm de fondària, model Stark 3 innodor suspendido compact (ref2202090000) de Duravit o equivalent, col·locat
amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

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

u

2

11,000

[F]

EJ14U211

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 1- HABITACIONS I BANYS
APARELLS SANITARIS

1

Porta P05-06 per a interior de fusta, pintada, amb fulla batents de fusta folrada amb HPL per a una llum de pas
84x210 cm, amb bastiment per paret, amb tapetes i bastiment de base folrat amb HPL, fulla batent de 40 mm de
gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises i estructura interior de fusta, folrada amb taulers
aplacats amb HPL de 8 mm per cada cara, frontises d'acer inoxidable satinat, i pany d'acer inoxidable satinat,
<LE8P02 d'Arcon o similar, pintada amb una ma d'imprimaciói dues d'esmalt satinat
Tipus

01
02
04
08

Num.

TOTAL Fórmula

11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

1

TOTAL Fórmula

1,000

TOTAL AMIDAMENT
Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

38

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

TOTAL Fórmula

176,000 C#*D#*E#*F#
7,300 C#*D#*E#*F#
59,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Text

1

Sòcol de làmina de goma, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat amb adhesiu en dispersió aquosa

Text

Pàg.:

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

8,000

Lavabo fixat sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, de 52,5x32 cm, de color blanc, model D-Code (ref
0338490000) de Duravit o equivalent, fixat sota taulell amb un mínim de sis peces especials per fixar a taulers
de HPL
Tipus

[C]

6,000
6,000
1,000
1,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

6,000
6,000
1,000
1,000

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

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

39

AMIDAMENTS
3

TOTAL AMIDAMENT
4

EJ23U12A
Num.

u

Text

14,000

Tipus

BN101
2 BN102
3 BN103
4 BN104

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000
6,000
1,000
1,000

Num.

u

Text

Tipus

BN101
2 BN102
3 BN103
4 BN104

[C]

[D]

[E]

6,000
6,000
1,000
1,000

EQ5AUX10

Num.
1
2
3
4
5
6

m

Text

BN101
BN102
BN103
BN104
BN101
BN102

[C]

[D]

[E]

2,800
2,800
0,900
0,900
1,500
1,500

EQ5AUX20
Num.
1
2
3
4
5
6

m

Text

BN101
BN102
BN103
BN104
BN101
BN102

[C]

[D]

[E]

2,800
2,800
0,900
0,900
1,500
1,500

EQ5ZUMA1
Num.

Text

BN101
2 BN102
1

u

[C]

[D]

[C]

6,000
6,000

[D]

[E]

2

11

m

Text

Tipus

1
2

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

m

Text

[C]

[D]

2,000
2,000

4,000
2,800

[E]

[F]

Tipus

Num.

u

Text

8,000 C#*D#*E#*F#
5,600 C#*D#*E#*F#
13,600

[C]

[D]

2,000
2,000

12,000
1,000

[E]

[F]

Tipus

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

24,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
26,000

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000
4,000
1,000
1,000

2

EJ4ZU015
Num.

u

Text

Tipus

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

EUR

10,000

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
3,000
1,000
1,000

1

2

EC1K1501
Num.

Text

m2

TOTAL Fórmula

3,000
3,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

14

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

Porta-rotlles de paper higiènic industrial d'acer inoxidable amb tapa, per a rotlles de 45 cm de diàmetre, col·locat
amb fixacions mecàniques

TOTAL Fórmula

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

TOTAL Fórmula

4,000
4,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

13

TOTAL Fórmula

Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per
polsador, col·locat amb fixacions mecàniques

1

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

TOTAL Fórmula

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

BN101-102
BN103-104

EJ42U015

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

14,000

TOTAL AMIDAMENT
12

TOTAL Fórmula

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

BN101 - 102
BN103-104

ED111B71
Num.

10,400

[F]

[F]

6,000
6,000
1,000
1,000

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell polit, de forma quadrada, per a encastar aparells sanitari
Tipus

[E]

6,000
6,000
1,000
1,000

TOTAL Fórmula

2,800
2,800
0,900
0,900
1,500
1,500
TOTAL AMIDAMENT

8

1

10,400

[F]

ED111B21
Num.

Armari sota pica del lavabos de taulell HPL de 16 mm de gruix, amb laterals cada 60 cm, portes amb
mecanismes d'acer inoc¡xidable de 30 cm d'amplada, i un prestatge central
Tipus

14,000

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

2,800
2,800
0,900
0,900
1,500
1,500
TOTAL AMIDAMENT

7

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

TOTAL AMIDAMENT

14,000

[F]

Tipus

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

10

40

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell polit, de forma circular, per a encastar aixetes

2

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

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm
d'amplada, amb cantells bisellats, amb frontal de 15 cm d'alçada del mateix tipus de taulell, fixat a estructura de
base o moble amb cargols i Escaire de xapa d'acer inoxidable per a fixació de taulell HPL, de 15 cm d'alçada i
50 cm de fondaria i 5 mm de gruix amb aletes de 30 mm tot el contorn, cada 80 cm
Tipus

Text

TOTAL Fórmula

6,000
6,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

u

1

14,000

[F]

EQ5ZUMA2
Num.

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

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació

1

6

1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

9

TOTAL Fórmula

6,000
6,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

EJ33B12F

BN103
BN104

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo model Contromix (ref 1660600) de Grohe o equivalent,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2´´

1

5

4

Pàg.:

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

8,000

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
1
2
3
4
5
6

Pàg.:

BN101
BN102
BN103
BN104
BN101
BN102

2,200
2,200
0,850
0,850
1,200
1,200

2,200
2,200
0,850
0,850
1,200
1,200
TOTAL AMIDAMENT

15

EJ22UPR1

Num.

u

Text

Tipus

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

8,500

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000
4,000
1,000
1,000

1

Num.

u

Text

Tipus

BN101
2 BN102
3 BN103
4 BN104

Num.
1

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000
4,000
1,000
1,000

u

Num.
1

Tipus

BN101 -102

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

Num.
1

1

2

Tipus

BN101 -102

[C]

[D]

[E]

Tipus

[C]

[D]

[F]

Tipus

BN101 -102

[C]

1

u

Text

3

Conjunt de finestres de habitacions tipus F12 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,60 m
d'amplada i 2,86 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima
permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 3 fulls fixes i 3
practicables. 1 full practicables amb pany normal i 2 amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de
fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2
llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
Tipus

P1

1A1EUF13

[C]

[D]

[E]

TOTAL Fórmula

Num.
1

2,000

TOTAL Fórmula

4

Text

Tipus

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

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Num.
1

u

Text

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

2,000

2,000

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu alt amb finestreta i
tanca antipànic, col·locada
Tipus

Extrems passadís

KAWS1230

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Text

Extrems passadís

u

TOTAL Fórmula

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

TOTAL Fórmula

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

5

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Conjunt de finestres de banys tipus F13 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,40 m
d'amplada i 0,90 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, amb 4 fulls corresdissos i
zona superior amb persiana de ventilació. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes
incolores i cambra d'aire 3+3/8/4 amb el vidre exterior laminat amb butiral glaçat

P1 banys

EASA71LF

1

01

[F]

TOTAL AMIDAMENT

2,000

[F]

[E]

4,000

u

TOTAL Fórmula

7,000

TOTAL AMIDAMENT

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

[D]

[F]

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

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

Text

[E]

7,000

2,000

2,000

u

Conjunt de finestres de habitacions tipus F11 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,60 m
d'amplada i 2,86 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima
permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 3 fulls fixes i 4
practicables. 2 fulls practicables amb pany normal i 2 amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de
fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2
llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat

P1

1A1EUF12

Num.

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

TOTAL AMIDAMENT

Obra

Text

42

ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 1- HABITACIONS I BANYS
FUSTERIA EXTERIOR

TOTAL AMIDAMENT

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

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior

Text

EJ23A121

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

10,000

TOTAL AMIDAMENT
19

Num.

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Text

EJ1ZAB01

u

TOTAL Fórmula

4,000
4,000
1,000
1,000

TOTAL AMIDAMENT
18

1A1EUF11

10,000

TOTAL AMIDAMENT
EJ1AB21P

1

Pàg.:
02
04
09

Penjador per tovalloles d'acer inoxidable, de 30 mm de diàmetre i 50 mm de llarg, col·locat amb fixacions
mecàniques

1

17

Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

TOTAL Fórmula

4,000
4,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

EJ4ZU110

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

AMIDAMENTS

Conjunt de dutxa termostàtica format per un cos d'alumini anoditzat amb capçals d'ABS, amb dues entrades
superiors de 1/2´´, amb limitador de cabal integrat, dispositiu de prevenció de cop d'ariet, capçal de dutxa fix,
orientable en direcció, polsador temporitzat a 30 segons, aixeta de regulació de temperatura, amb regulació de
temperatura màxima a 38ºC, sistema de seguretat de tall d'aigue si manca aigua freda, sistema anti-legionella,
model PRESTO DL 900 ref 88683 o equivalent, muntat superficialment

2

16

41

2,000

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força
de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, fixat a la paret
Tipus

[C]

2,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
EUR

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
6

E7J21191
Num.

m

Text

Tipus

F11
F12
3 F13
4 PORTA SORT EM
1

[C]

[D]

7,000
4,000
2,000
2,000

15,000
13,000
8,000
5,500

[E]

[F]

Num.

m

TOTAL AMIDAMENT
3

Tipus

F11
F12
3 F13
4 PORTA SORT EM
1

2

01
02
04
10

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

Num.
1
2

Num.

m2

Text

[C]

[D]

7,000
4,000
2,000
2,000

15,000
13,000
8,000
5,500

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

105,000
52,000
16,000
11,000

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

184,000

1

Tipus

Text

P17
HABITACIONS
3 BN 103 - 104
1

2

[C]

[D]

[E]

7,000
2,000

2,000
3,000

1,200
2,000

[F]

TOTAL Fórmula

16,800 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#
28,800

[C]

[D]

[E]

[F]

[C]

20,000
18,000
3,000
3,000

14,000
11,000
-2,000

[D]

1,200
16,000
3,000

[E]

Text

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament amb tubs, accessoris i aixetes per bany
BN101/BN102 , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

BN101-102

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Num.
1
2

u

Text

2,000

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

BN101
BN102

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
3,000

3

K21JD111
Num.
1
2

TOTAL Fórmula

EUR

Text

6,000

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

BN101
BN102

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000
6,000

4

K21JE111
Num.

2

Text

BN101
BN102

u

TOTAL Fórmula

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

1

16,800 C#*D#*E#*F#
176,000 C#*D#*E#*F#
-6,000 C#*D#*E#*F#

u

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

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

44,000

[F]

K21JB111

TOTAL Fórmula

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

TOTAL Fórmula

Cel ras registrable de plaques de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de vidre de color
blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 1200 x 400 mm i 18 a 12,5 mm de gruix, classe d'absorció acústica A
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura
d'alumini lacat vista en un sentit, formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada
1,5 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils distanciadors de seguretat
cada 2 m per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, model Danoline Visona-Regula, amb perfils tipus
T24 de Knaufo equivalent
Tipus

u

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 2- HABITACIONS I BANYS
ENDERROCS

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL AMIDAMENT

Num.

Passadis

K21JUBN4

1

20,000
18,000
3,000
3,000

m2

Tipus

01
02
05
01

Num.

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12.5 mm de gruix , sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15
mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

BN101
2 BN102
3 BN103
4 BN104

E842YYB5

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 1- HABITACIONS I BANYS
CEL RASOS

1

2

186,800

TOTAL AMIDAMENT

2
E8444105

m2

184,000

TOTAL AMIDAMENT

1

E8443260

44

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Pàg.:

TOTAL Fórmula

105,000
52,000
16,000
11,000
TOTAL AMIDAMENT

E7J5A01A

AMIDAMENTS

2,000

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

2

7

43

12,000

Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

[E]

4,000
4,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

8,000
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
5

K218UMAM
Num.
1
2

m2

Text

Pàg.:

Arrencada de mampares divissoeries sanitaris HPL, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Tipus

BN101
BN102

[C]

[D]

[E]

[F]

26,600
26,600

K21AUA11

Num.

u

Text

BN101
BN102
3 habitacions

[C]

[D]

[E]

[F]

K2161511
Num.

m2

Text

Tipus

BN101
BN102
3 B110
4 B111
5 P16

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1
2

Text

BN101
BN102

[C]

[D]

[E]

K219S913

[F]

19,500
17,300

Num.

m2

Text

BN101
2 BN102

[C]

[E]

[F]

K21D1011
Num.
1

Text

BN101-102

m

Text

K2197821
Num.

[C]

[D]

12,000

2,000

[E]

Tipus

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

[C]

20,000
18,000
11,000

m

Text

Tipus

2

K21AUX20
Num.

[D]

[E]

[F]

u

Text

214,000

[C]

[D]

11,000
7,300
59,000

16,000

[E]

[F]

176,000 C#*D#*E#*F#
7,300 C#*D#*E#*F#
59,000 C#*D#*E#*F#
242,300

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

19,000

Num.
1

u

Text

Tipus

Portes habitacions, pas i banys

[C]

[D]

K2164771
Num.

m2

Text

14,000

Tipus

Num.

2

Text

Finstres tipus F11
Finstres tipus F12

m2

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
14,000

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Passadís

K21C60J2

1

EUR

[F]

[C]

[D]

[E]

2,000

26,500

3,200

[F]

TOTAL Fórmula

169,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
17

24,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

1

TOTAL Fórmula

19,000

Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

TOTAL Fórmula

16

TOTAL Fórmula

19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K21AU015

TOTAL Fórmula

Desmuntatge de pany de les portes de les habitacions i embalat per a dipositarlos al magatzem de recanvis de
l'alberg

1

15

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
18,000 C#*D#*E#*F#
176,000 C#*D#*E#*F#

16,000

TOTAL Fórmula

24,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

126,000

TOTAL AMIDAMENT
14

TOTAL Fórmula

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1

36,800

[F]

[F]

67,500 C#*D#*E#*F#
58,500 C#*D#*E#*F#

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor
Tipus

[E]

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

Habitacions
P16
3 P17

TOTAL Fórmula

19,500 C#*D#*E#*F#
17,300 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

[D]

TOTAL AMIDAMENT

36,800

19,500
17,300

1

[C]

67,500
58,500

BN101
BN102
3 HABITACIONS

13

19,500 C#*D#*E#*F#
17,300 C#*D#*E#*F#

[D]

BN101
BN102

2

Enderroc de solera de taulers ceràmics i base d'envanets, de fins a 30 cm de gruix, amb compressor i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

Tipus

m2

46

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

1

Arrencada de paviment ceràmic, o rajola hidraulica, incloent sòcols perimetrals, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Tipus

Text

K218A410
Num.

19,000

TOTAL AMIDAMENT
9

12

TOTAL Fórmula

6,000
6,000
1,000
1,000
5,000
TOTAL AMIDAMENT

m2

2

m2

TOTAL AMIDAMENT

13,000

6,000
6,000
1,000
1,000
5,000

1

K219U421

1

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

2

8

Num.

1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
11,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

7

K2183501

Pàg.:

53,200

1,000
1,000
11,000

1

2

11

TOTAL Fórmula

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals, desmuntatge dels panys electrónics pels
seu reaprofitament, guardant-los en caixes individuals, i càrrega manual sobre camió o contenidor de la resta de
runa
Tipus

AMIDAMENTS

26,600 C#*D#*E#*F#
26,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

6

45

169,600

Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+5 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor
Tipus

[C]

[D]

8,000
6,000

4,600
3,500

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

36,800 C#*D#*E#*F#
21,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

Finestres banys
Portes sortida emerg
5 Portes a pas edifici antic

2,000
2,000
1,000

3
4

2,000
1,500
2,600

K21AUX11
Num.

m2

Tipus

Finstres tipus F11
Finstres tipus F12
3 Finestres banys
4 Portes sortida emerg
5 Portes a pas edifici antic
1

2

[C]

[D]

7,000
4,000
2,000
2,000
1,000

4,600
3,500
2,000
2,400
5,400

[E]

[F]

01
02
05
02

1

Text

Tipus

Banys BN 102 i BN103

[C]

[D]

[E]

4,000

4,000

0,300

[F]

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

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

1

60,400

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 2- HABITACIONS I BANYS
RAM DE PALETA

01
02
05
03

E65283BR

Num.

m2

Text

K6147R13
Num.
1
2
3
4

m2

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 2- HABITACIONS I BANYS
ENVANS GUIX LAMINAT

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W
Tipus

Noves parets passadis
Afegits parets existents
3 sobre porta pas edifici A

1

2

Text

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola
Tipus

BN101
BN102

[C]

[D]

3,000
1,500
3,000
1,500

2,000
4,000
2,000
4,000

[E]

[F]

2

EAPF5183
Num.
1

u

Text

[C]

[D]

[E]

2,000
12,000
2,000

29,000
1,000
2,000

3,500
3,500

portes banys BN103 i BN104

K5Z2FW4A
Num.
1

m2

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

[F]

[D]

[E]

2,000

2,000

4,000
TOTAL AMIDAMENT

4

K5Z1FVK0

m2

Text

Tipus

Reforç envà nou zona portes
Tub 80x60x2
3 Pletines fixació sostre i terra
4 Pas porta edificiA
2

[C]

[D]

[E]

18,000
18,000
36,000
4,000

7,000
7,000
2,000
2,600

2,600
2,600
2,000

3

TOTAL Fórmula

E4ZW1350
Num.
1

u

[F]

Text

327,600
327,600
144,000
10,400

Tipus

Pletines fixació sostre i terra

E6526BB5

m2

TOTAL Fórmula

16,000 C#*D#*E#*F#
Num.

16,000

Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

EUR

1

Text

Tancaments banys habitacions

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

809,600

[C]

[D]

[E]

36,000

2,000

4,000

[F]

TOTAL Fórmula

288,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

TOTAL Fórmula

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils
metàl·lics a estructura de formigó

2,000

[F]

249,000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

1

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

[C]

kg

TOTAL Fórmula

203,000 C#*D#*E#*F#
42,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de
sostremort
Tipus

Banys BN 102 i BN103

Num.

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

Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una
llum de pas de 80 x 205 cm
Tipus

E44Z5A25

24,000

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

6,000
6,000
6,000
6,000
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

4,800

TOTAL AMIDAMENT
1

48

4,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

32,200
14,000
4,000
4,800
5,400
TOTAL AMIDAMENT

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Num.

Pàg.:

67,400

Arrencada de fulls i bastiments de tancaments exteriors d'alumini inclós el bastiment de base amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Text

AMIDAMENTS

4,000 C#*D#*E#*F#
3,000 C#*D#*E#*F#
2,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

18

47

288,000

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer
galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm d'amplària i canals de 70
mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga
(H) de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W
Tipus

[C]

[D]

[E]

2,000

4,000

4,000
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

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

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

Pàg.:

01
02
05
04

49

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 2- HABITACIONS I BANYS
DIVISSORIES BANYS

2

E82C1T1K

Num.

m2

Text

E66AA100

Num.
1
2

u

Tipus

BN101
BN103 - 104
3 BN102

Text

Tipus

BN101-102
BN101

[C]

[D]

2,000
1,000

7,000

[E]

[F]

E66AB090

Num.
1
2

u

Tipus

BN101
BN102

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000
5,000

E66AUVID

Num.

u

TOTAL Fórmula

Tipus

BN103
2 BN104

[C]

[E]

1,000
1,000

1

4

1

01
02
05
05

13,000

[F]

Tipus

m2

Text

5

[C]

6,000
6,000
5,000
100,000

131,600

[D]

3,100

[E]

[F]

Tipus

m2

TOTAL Fórmula
Num.
1

Text

6,000
6,000
31,000
100,000

2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

2,000

1,100

2,200

143,000

[F]

4,840

[D]

[E]

[F]

2,000

1,300

2,200

2,000

TOTAL AMIDAMENT

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 2- HABITACIONS I BANYS
REVESTIMENTS I ACABATS

Num.
1

Text

K81131B2
Num.

Text

BN101
2 BN102
3 BN103
4 BN104
1

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat
Tipus

[C]

13,000
17,000
13,000
13,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

13,000
17,000
13,000
13,000

7

Tipus

Num.
1

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

2

Text

Sosstre passadis

m2

11,440 C#*D#*E#*F#

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de gruix,
per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb làmina d'HPL de color,
treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta

Passadís

K898KTA0

TOTAL Fórmula

11,440

[C]

[D]

[E]

2,000

27,000

2,400

[F]

TOTAL Fórmula

129,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
1

TOTAL Fórmula

4,840 C#*D#*E#*F#

[C]

2,000
m2

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

Pintat de portes vidrieres d'acer, amb pintura partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
dues d'acabat

Sortides escala emergencia

E865UX10

TOTAL Fórmula

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una
segelladora i dues d'acabat

Portes serveis

E89ACDJ0

TOTAL Fórmula

57,000 C#*D#*E#*F#
26,000 C#*D#*E#*F#
48,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

6
Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

K89A2BB0
Num.

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

57,000
2,000
48,600

[E]

TOTAL AMIDAMENT

10,000

[F]

Text

BN103
BN104
3 PASSADÍS
4 Habitacions previssió

5,000 C#*D#*E#*F#
5,000 C#*D#*E#*F#

[D]

[D]

Reposició d'enguixat de més de 4 m2 en paret o sostre pla

2

Mampara per a dutxa 80x95 cm, 205 cm d'alçada, en dos costats amb angle, amb dues portes correderes, un a
cada costat, de 40 cm, amb estructura de perfils de subjecció d'acer inoxidable, amb vidre trempat de 6 mm i
tractament anticalç, i perfils d'estanqueitat amb tancament magnètic

Text

m2

1

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines
fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i peus
regulables d'acer inoxidable

Text

L81R7306
Num.

15,000

TOTAL AMIDAMENT
3

3

TOTAL Fórmula

[C]

TOTAL AMIDAMENT

14,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

2

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 80 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus
regulables i perfil superior de suport amb elements de fixació

56,000

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

1

1

50

129,600

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat
Tipus

[C]

[D]

[E]

7,000
3,000

2,000
2,000

1,200
2,000
TOTAL AMIDAMENT

[F]

TOTAL Fórmula

16,800 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#
28,800

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
8

E898J2A0
Num.

Pàg.:

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Text

Tipus

HABITACIONS
2 P16
3 P17
1

[C]

[D]

11,000
20,000
236,000

52,000

[E]

[F]

K898J720
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

m2

Tipus

Sostres
BN101
BN102
BN103
BN104
Parets
BN101
BN102
BN103
BN104

[C]

[D]

3

[E]

Text

Tipus

BN103 - 104
BN101
3 BN102
2

TOTAL Fórmula

ED5FU176

Num.

11,200
9,800
2,400
2,400

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

20,000
18,000
4,000
4,000

20,000
18,000
4,000
4,000

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

1
2

m

Text

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000

3,000
20,000
18,000

[E]

[F]

44,000

Canal d'acerinoxidable sense pendent, d'amplària 100 mm i 30 mm d'alçària, amb perfil lateral per clipar
paviment vinílic, amb reixa d'acer inoxidable, de la casa Darlex o equivalent,col·locada sobre base de morter i
connectada a baixant
Tipus

BN101 - 102
BN103 - 104

ED51E08M

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000
2,000

Num.
1

71,800

u

Text

01
02
05
06

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 2- HABITACIONS I BANYS
PAVIMENTS

6

6,000

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe L 15, col·locada amb morter per a ram de
paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )
Tipus

BN101 - 102

K9P2UA20

Num.

m2

Text

[C]

[D]

2,000

2,000

[E]

[F]

Tipus

BN103 - 104
BN101
3 BN102
2

K93AD175K9E0

Num.

m2

Text

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment d'assecatge ràpid
tipus CT-C30-F7-A2 segons UNE-EN 13813 de la casa MAPEI model TOP-CEM PRONTO o equivalent,
aplicada manualment
Tipus

BN103 - 104
2 BN101
3 BN102
1

[C]

[D]

4,000
2,000
2,000

3,000
20,000
18,000

[E]

[F]

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

K5ZHUGE7
Num.

Text

BN101
2 BN102
3 BN103
4 BN104
1

u

7

[C]

[D]

[E]

6,000
6,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

Text

Tipus

BN103 - 104
BN101
3 BN102

K9U8UT03
Num.

EUR

Text

BN103 - 104
BN101
3 BN102

1

2

14,000

[D]

2,000
1,000
1,000

3,100
27,000
27,000

[E]

[F]

m

TOTAL Fórmula

6,200 C#*D#*E#*F#
27,000 C#*D#*E#*F#
27,000 C#*D#*E#*F#
60,200

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000

7,000
28,000
25,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
28,000 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

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

[C]

Peça per a formació de mitja canya amb acabat exterior semicircular per paviments vinílics tipus Altro, de radi
20 mm , per a sòcol, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

2

TOTAL Fórmula

6,000
6,000
1,000
1,000

u

1

88,000

[F]

K9U8UR20
Num.

Bonera de poliamida reforçada amb fibra de vidre de diàmetre 84 mm, amb base de 300x300 mm adherida
sobre impermeabilització
Tipus

4,000

TOTAL AMIDAMENT

12,000 C#*D#*E#*F#
40,000 C#*D#*E#*F#
36,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Paviment vinílic homogeni amb granilats d'alumini,regorçata amb fibra de vidre, en rotlle, específic per a sales
humídes, classe 3 (Rd> 45) UNE_ENV 2633:2002, i gruix de 2 mm, model Aquarius de la casa ALTRO o
equivalent, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre
4 mm, inclos folrat de mitges canyes laterals fins perfil de remat

1

1

TOTAL Fórmula

4,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

TOTAL Fórmula

6,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
5

52

Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb una dotació 2.5 kg/m2 prévia imprimació

1

4

11,200
9,800
2,400
2,400

TOTAL AMIDAMENT

m2

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

828,000

[F]

K785UX10
Num.

TOTAL Fórmula

Pintat de parament vertical/horitzontal de guix, amb pintura acrílica amb dues capes

Text

AMIDAMENTS

572,000 C#*D#*E#*F#
20,000 C#*D#*E#*F#
236,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

9

51

67,000

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic a la paret, model CAP STRIP C8 d'Altro, d'alumini anoditzat, de 45
mm d'alçada 2 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques.
Tipus

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000

7,000
28,000
25,000

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

14,000 C#*D#*E#*F#
28,000 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

K9U8UT05
Num.

m

Text

Tipus

BN103 - 104
BN101
3 BN102
1

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000

1,000
1,000
1,000

[E]

[F]

Num.

m2

Tipus

HABITACIONS
2 BN 103 - 104
3 P17
4 P16
1

[C]

[D]

11,000
-2,000
47,000
3,400

16,000
3,000

K9P4UZ10

Num.

m2

Tipus

HABITACIONS
BN 103 - 104
3 P17
4 P16
1

2

[C]

[D]

11,000
-2,000
47,000
3,400

16,000
3,000

E9U61AA1
Num.

m

1A24UP06

u

[F]

Text

Tipus

Tipus

Habitacions
2 P16
3 P17
1

[C]

[D]

11,000
7,300
59,000

16,000

[E]

3

1A24UP03

Num.

[D]

u

4

Text

Num.

Tipus

u

[C]

[D]

[E]

1

1A24UP02

u

[F]

2,000

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

EASA72RB
Num.

242,300

u

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS DE REFORMA INTERIOR
PLANTA 2- HABITACIONS I BANYS
FUSTERIA INTERIOR

Porta P01-P02 per a entrada habitació, de fusta, EI 30, amb fulla batents de fusta folrada amb HPL per a una
llum de pas 84x210 cm, amb bastiment per paret, amb tapetes i bastiment de base folrat amb HPL, fulla batent
de 40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises i estructura interior de fusta, folrada amb
taulers aplacats amb HPL de 8 mm per cada cara, frontises d'acer inoxidable satinat, pany electrònic SALTO
XS4 PROXI MIFARE MOD E9450 i tanca LE8P02, de la casa Arcon i mecanisme tancaportes per a portes
tallafocs, homologat segons normes UNE-EN 1154,amb mecanisme de pinyó-cremallera i guia lliscant, model
EUR

1

Tipus

Pas a Edifici antic

[C]

[D]

[E]

1,000

01
02
05
08

EJ14U211

u

1,000

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca
antipànic, col·locada

Text

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

TOTAL Fórmula

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

5

TOTAL Fórmula

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

[F]

TOTAL Fórmula

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

01
02
05
07

2,000

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 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

1

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

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

2,000

EABGP762

1

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

[F]

Porta P03-P04, fulla i bastiment per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de 90x 210 cm, de cares
llises, acabat superficial amb DM folrat HPL als 4 cantells, ferratges i folrat del bastiment de base amb fusta del
mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada, de cares llises i estructura interior de fusta,de cares llises
i estructura interior de fusta, folrada amb taulers aplacats amb HPL de 8 mm per cada cara, pany d'acer
inoxidable satinat, amb tanca amb indicador exterior i accionament d'obertura d'emergencia des de l'exterior.

1

176,000 C#*D#*E#*F#
7,300 C#*D#*E#*F#
59,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

[E]

TOTAL AMIDAMENT

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

TOTAL Fórmula

11,000

TOTAL AMIDAMENT

220,400

[F]

[F]

2,000

1

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

[C]

Sòcol de làmina de goma, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat amb adhesiu en dispersió aquosa

Text

[E]

11,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

176,000
-6,000
47,000
3,400

54

Porta P05-06 per a interior de fusta, pintada, amb fulla batents de fusta folrada amb HPL per a una llum de pas
84x210 cm, amb bastiment per paret, amb tapetes i bastiment de base folrat amb HPL, fulla batent de 40 mm de
gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises i estructura interior de fusta, folrada amb taulers
aplacats amb HPL de 8 mm per cada cara, frontises d'acer inoxidable satinat, i pany d'acer inoxidable satinat,
<LE8P02 d'Arcon o similar, pintada amb una ma d'imprimaciói dues d'esmalt satinat

220,400

TOTAL AMIDAMENT
12

2

TOTAL Fórmula

176,000
-6,000
47,000
3,400

[E]

[D]

11,000

4,000

[F]

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Paviment de cautxú d'Artigo tipus Screed, de superficie llisa amb efecte polit i tractament de protecció superficial
PRO o equivalent, en rotllos de 14 x 1,9 m, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix,
col·locat amb adhesiu de resines epoxi

Text

Tipus

1

Num.
[E]

Text

TOTAL Fórmula

2,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
11

Num.

Rebaixat del paviment de terratzo o pedra

Text

Pàg.:
DC135 de la marca TESA o equivalent

67,000

TOTAL AMIDAMENT
E9Z21100

AMIDAMENTS

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic en els punts de transició a altre tipus de paviment, model Visege VR
d'Altro, d'alumini anoditzat, de 30 mm d'amplada i 8 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques.

2

10

53

1,000
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Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu superior, de 480
mm de fondària, model Stark 3 innodor suspendido compact (ref2202090000) de Duravit o equivalent, col·locat
amb fixacions murals i connectat a la xarxa d'evacuació
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
Num.

Text

Pàg.:
Tipus

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000
3,000
1,000
1,000

1

2

2

EJ1BF67E

Num.

u

Text

BN101
2 BN102
3 BN103
4 BN104

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

u

Text

Tipus

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Tipus

BN101
2 BN102
3 BN103
4 BN104

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000
6,000
1,000
1,000

Num.

u

Text

BN101
2 BN102
3 BN103
4 BN104

[C]

6,000
6,000
1,000
1,000

[D]

[E]

6,000
6,000
1,000
1,000

6

EQ5AUX10

m

[C]

[D]

[F]

[E]

[F]

2,800
2,800
0,900
0,900
1,500
1,500

m

Num.
1
2
3
5
6

Text

Armari sota pica del lavabos de taulell HPL de 16 mm de gruix, amb laterals cada 60 cm, portes amb
mecanismes d'acer inoc¡xidable de 30 cm d'amplada, i un prestatge central
Tipus

BN101
BN102
BN103
BN104
BN101
BN102

EQ5ZUMA1

[C]

[D]

[E]

[F]

2,800
2,800
0,900
0,900
1,500
1,500

Num.

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

u

Text

Tipus

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

2,800
2,800
0,900
0,900
1,500
1,500

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

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

Text

Tipus

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

14,000

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000
6,000
1,000
1,000

2

TOTAL Fórmula

Num.

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

14,000

1
2

EUR

Text

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Tipus

BN101 - 102
BN103-104

ED111B71
Num.

Text

m

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

14,000

[C]

[D]

2,000
2,000

4,000
2,800

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

8,000 C#*D#*E#*F#
5,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

11

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm
d'amplada, amb cantells bisellats, amb frontal de 15 cm d'alçada del mateix tipus de taulell, fixat a estructura de
base o moble amb cargols i Escaire de xapa d'acer inoxidable per a fixació de taulell HPL, de 15 cm d'alçada i
50 cm de fondaria i 5 mm de gruix amb aletes de 30 mm tot el contorn, cada 80 cm

m

TOTAL Fórmula

6,000
6,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

ED111B21

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

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell polit, de forma circular, per a encastar aixetes

1

10

TOTAL Fórmula

6,000
6,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

u

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

10,400

6,000
6,000
1,000
1,000

2

EQ5ZUMA2

TOTAL Fórmula

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell polit, de forma quadrada, per a encastar aparells sanitari

1

9

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

10,400

TOTAL AMIDAMENT
8

56

TOTAL Fórmula

2,800
2,800
0,900
0,900
1,500
1,500

14,000

6,000
6,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

Tipus

BN101
BN102
BN103
BN104
BN101
BN102

EQ5AUX20

4

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la
xarxa de petita evacuació
Tipus

1

7

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

TOTAL Fórmula

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

14,000

TOTAL AMIDAMENT
EJ33B12F

6

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo model Contromix (ref 1660600) de Grohe o equivalent,
muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades d'1/2´´

1

5

5

TOTAL Fórmula

6,000
6,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

u

4

8,000

6,000
6,000
1,000
1,000

1

EJ23U12A

3

Lavabo fixat sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, de 52,5x32 cm, de color blanc, model D-Code (ref
0338490000) de Duravit o equivalent, fixat sota taulell amb un mínim de sis peces especials per fixar a taulers
de HPL

2

4

2

Text

TOTAL Fórmula

3,000
3,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

EJ13U71H

1

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

8,000

3,000
3,000
1,000
1,000

1

3

Num.

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb una
alçària aproximada de 1.2 m i amplària de 0.45 a 0.55 m, per a una descàrrega de 6/9 l, accionament manual
d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques
Tipus

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

3,000
3,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

55

13,600

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
1
2

Pàg.:

BN101-102
BN103-104

2,000
2,000

12,000
1,000

EJ42U015
Num.

u

Text

BN101
2 BN102
3 BN103
4 BN104

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000
4,000
1,000
1,000

1

13

EJ4ZU015
Num.

u

Text

Tipus

BN101
2 BN102
3 BN103
4 BN104

[C]

[D]

[E]

3,000
3,000
1,000
1,000

Num.
1
2
3
4
5
6

m2

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,200
2,200
0,850
0,850
1,200
1,200

Num.

u

Text

Tipus

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104

Num.
1

Text

BN101

BN101 -102

[C]

[D]

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

[C]

[D]

[E]

[F]

EJ1ZAB01
Num.

[C]

1

u

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

4,000

[E]

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu superior
Tipus

BN101 -102

EJ23A121
Num.
1

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

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

TOTAL Fórmula

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

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

Text

Tipus

BN101 -102

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

1

TOTAL Fórmula

01
02
05
09

1A1EUF11

Num.

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

1

TOTAL Fórmula

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

u

Text

EUR

Conjunt de finestres de habitacions tipus F11 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,60 m
d'amplada i 2,86 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima
permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 3 fulls fixes i 4
practicables. 2 fulls practicables amb pany normal i 2 amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de
fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2
llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
Tipus

P1

1A1EUF12

TOTAL Fórmula

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

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
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[C]

[D]

[E]

[F]

7,000

Num.

Text

u

TOTAL Fórmula

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

2

10,000

[F]

2,000

TOTAL AMIDAMENT
19

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

4,000
4,000
1,000
1,000

[D]

[F]

2,000

Text

Penjador per tovalloles d'acer inoxidable, de 30 mm de diàmetre i 50 mm de llarg, col·locat amb fixacions
mecàniques
Tipus

[E]

TOTAL AMIDAMENT
18

8,500

TOTAL AMIDAMENT
u

Tipus

TOTAL AMIDAMENT

2,200
2,200
0,850
0,850
1,200
1,200

4,000
4,000
1,000
1,000

1

EJ4ZU110

1

10,000

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

Text

Conjunt de dutxa termostàtica format per un cos d'alumini anoditzat amb capçals d'ABS, amb dues entrades
superiors de 1/2´´, amb limitador de cabal integrat, dispositiu de prevenció de cop d'ariet, capçal de dutxa fix,
orientable en direcció, polsador temporitzat a 30 segons, aixeta de regulació de temperatura, amb regulació de
temperatura màxima a 38ºC, sistema de seguretat de tall d'aigue si manca aigua freda, sistema anti-legionella,
model PRESTO DL 900 ref 88683 o equivalent, muntat superficialment

2

16

u

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

BN101
BN102
BN103
BN104
BN101
BN102

EJ22UPR1

Num.

8,000

TOTAL AMIDAMENT
15

EJ1AB21P

58

4,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#
1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

3,000
3,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

EC1K1501

17

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

10,000

[F]

4,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

Porta-rotlles de paper higiènic industrial d'acer inoxidable amb tapa, per a rotlles de 45 cm de diàmetre, col·locat
amb fixacions mecàniques

1

14

BN102
BN103
4 BN104
3

TOTAL Fórmula

4,000
4,000
1,000
1,000
TOTAL AMIDAMENT

Pàg.:

2

26,000

Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per
polsador, col·locat amb fixacions mecàniques
Tipus

AMIDAMENTS

24,000 C#*D#*E#*F#
2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

12

57

7,000

Conjunt de finestres de habitacions tipus F12 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,60 m
d'amplada i 2,86 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, classificació mínima
permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 3 fulls fixes i 3
practicables. 1 full practicables amb pany normal i 2 amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de
fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2
llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
1

Pàg.:

P1

4,000

1A1EUF13

Num.
1

u

Tipus

P1 banys

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

EASA71LF
Num.
1

u

Num.
1

Tipus

Extrems passadís

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

u

Tipus

Extrems passadís

E7J21191
Num.

m

Tipus

F11
F12
3 F13
4 PORTA SORT EM
1

[C]

[D]

[E]

[F]

m

[C]

[D]

[C]

[D]

7,000
4,000
2,000
2,000

15,000
13,000
8,000
5,500

[E]

Text

Tipus

F11
F12
3 F13
4 PORTA SORT EM
1

[C]

[D]

7,000
4,000
2,000
2,000

15,000
13,000
8,000
5,500

[E]

m2

Num.

Text

Tipus

P17
HABITACIONS
3 BN 103 - 104

1

2

20,000
18,000
3,000
3,000

E8443260

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

Num.
1
2

[C]

[D]

14,000
11,000
-2,000

1,200
16,000
3,000

m2

[E]

[F]

16,800 C#*D#*E#*F#
176,000 C#*D#*E#*F#
-6,000 C#*D#*E#*F#
186,800

Text

Tipus

Passadis

[C]

[D]

[E]

7,000
2,000

2,000
3,000

1,200
2,000

[F]

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

Obra
Nivell 1
Nivell 2

1

184,000
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01
03
01

K121X251

Num.
1

EUR

Text

Nord

m2

TOTAL Fórmula

16,800 C#*D#*E#*F#
12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i vora
afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

184,000

[F]

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

44,000

TOTAL AMIDAMENT
3

TOTAL Fórmula

Cel ras registrable de plaques de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de vidre de color
blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 1200 x 400 mm i 18 a 12,5 mm de gruix, classe d'absorció acústica A
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura
d'alumini lacat vista en un sentit, formada per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada
1,5 m per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils distanciadors de seguretat
cada 2 m per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, model Danoline Visona-Regula, amb perfils tipus
T24 de Knaufo equivalent

TOTAL Fórmula

105,000
52,000
16,000
11,000
TOTAL AMIDAMENT

01
02
05
10

E842YYB5

TOTAL Fórmula

105,000
52,000
16,000
11,000

[F]

20,000
18,000
3,000
3,000

2,000

[F]

[E]

TOTAL AMIDAMENT
2

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola manual,
prèvia imprimació

2

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

BN101
BN102
3 BN103
4 BN104
2

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

TOTAL AMIDAMENT

Num.

TOTAL Fórmula

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a l'interior del junt

Text

E7J5A01A

Tipus

2,000

2,000

2

7

Text

1

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de desbloqueig, força
de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada, segons la norma
UNE-EN 1155, fixat a la paret

Text

60

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12.5 mm de gruix , sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T invertida de 15
mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils
secundaris col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

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

TOTAL AMIDAMENT
6

Num.

TOTAL Fórmula

m2

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu alt amb finestreta i
tanca antipànic, col·locada

Text

KAWS1230

E8444105

2,000

TOTAL AMIDAMENT
5

1

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

4

Pàg.:

4,000

Conjunt de finestres de banys tipus F13 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,40 m
d'amplada i 0,90 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de que
permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de bastiments de 60x63 mm, amb 4 fulls corresdissos i
zona superior amb persiana de ventilació. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes
incolores i cambra d'aire 3+3/8/4 amb el vidre exterior laminat amb butiral glaçat

Text

AMIDAMENTS

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

3

59

28,800

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS FAÇANA I COBERTA
FAÇANES EDIFICI B

Muntatge, amortització durant el temps de l'obra i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament,
plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els
elements de senyalització normalitzats
Tipus

[C]

336,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

336,000 C#*D#*E#*F#
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

Sud
Oest
4 Est 1
5 Est cos circular

433,000
157,000
126,000
235,000

2
3

433,000
157,000
126,000
235,000
TOTAL AMIDAMENT

2

K4FRUX20

Num.
1

m

Text

Cantonades sostre coberta edifici B

K45R11A1

Num.
1

m2

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

15,000

Tipus

Num.
1
2

m

Text

Façana nord
Façana sud

K45RA2A1

Num.
1

m

Text

[C]

[D]

[E]

5,000

2,800

0,900

[F]

K6121512

Num.
1

m2

Text

[C]

[D]

4,000
8,000

3,500
3,500

[E]

E8K3DD4K

m

m2

Text

[D]

3,500

2,000

Num.
1

TOTAL Fórmula

2
3
4
5

12,600

[F]

6
7
8
9
10
11

TOTAL Fórmula

[D]

10,000

3,140

[E]

10

42,000

[F]

Tipus

2
3
4

TOTAL Fórmula

6

31,400 C#*D#*E#*F#

[E]

7
8

31,400

10,000

[F]

m2

9

[C]

[D]

10
11

[F]

Nord
Sud
Oest
Est 1
Est cos circular
Forats a descomptar
Nord
Sud
Oest
Est 1
Est cos circular

Text

11

[C]

[D]

336,000
433,000
157,000
126,000
235,000

0,500
0,500
0,500
0,500
0,500

[E]

[F]

-90,000
-80,000
-18,000
-8,000
-60,000

Tipus

Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

KQZ8U014

m

-90,000
-80,000
-18,000
-8,000
-60,000

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

387,500

[F]

TOTAL Fórmula

336,000
433,000
157,000
126,000
235,000

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

-90,000
-80,000
-18,000
-8,000
-60,000

-90,000
-80,000
-18,000
-8,000
-60,000

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

[C]

[D]

[E]

1.031,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

12

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

336,000
433,000
157,000
126,000
235,000

1,000

Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb
trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10

168,000
216,500
78,500
63,000
117,500

Retirada de la façana d'instal·lacions anulades, cables i tubs sense servei, equips de compressors, etc.
Tipus

1

TOTAL Fórmula

Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat

Nord
Sud
Oest
Est 1
Est cos circular
Forats a descomptar
Nord
Sud
Oest
Est 1
Est cos circular

K12GX000

TOTAL Fórmula

200,000

TOTAL AMIDAMENT

10,000

EUR

[E]

200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#

7,000

Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació durant 24 hores d'aigua nebulitzada amb broquets cònics
d'atomització hidràulica, amb orifici de sortida de 0,41 a 0,76 micres, i diàmetre de gota de 80 a 120 micres, i
escombrat posterior amb raig d'aigua a pressió i raspall
Tipus

m2

TOTAL Fórmula

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

200,000

Text

K898U005
Num.

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm , per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
[D]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

5

[C]

[E]

62

Reparació del l'arrebossat dles paramwnts exteriors, amb sanejament dels revestiemnts deteriorats, i aplicació
d'un arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, amb morter mixt 1:2:10, remolinat

Previssió

K878C1G0

Tipus

[C]

[C]

TOTAL AMIDAMENT
9

14,000 C#*D#*E#*F#
28,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
7

1

1

Tipus

tapiat finestres obsoletes

TOTAL Fórmula

Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter
polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de
runa sobre contenidor

Jardinera escala emerg

Tipus

Previsió reposicions

K81RX6C2
Num.

12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

8

Reparació de fissura de escopidor de pedra artificial, armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de
les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i
pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de
reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor
Tipus

Text

TOTAL AMIDAMENT

15,000

TOTAL AMIDAMENT
5

1

Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures
amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb
morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega
manual de runa sobre contenidor

Pilars Planta menjador faça. Nord

K8KRUX10

Num.

Pàg.:

15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

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

Reparació cantell voladis repicant els morters deteriorats fins arribar a les armadures, raspatllat de les mateixes,
apliació de passivant i pont d'unió i reconstrucció del volum amb morters de reapració i arrebossat del conjunt,
treballantamb plataforma elevadora
Tipus

AMIDAMENTS

1.287,000

TOTAL AMIDAMENT
3

61

1,000

Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable,
fixada mecànicament
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
Num.
1

Pàg.:

Text

Tipus

protecció finestres

[C]

[D]

[E]

[F]

100,000

ED15N911
Num.
1

m

Tipus

Substitució baixants actuals

[C]

E89FXCGB
Num.
1

m

[D]

[E]

[F]

20,000

Tipus

Substitució baixants actuals

[C]

[D]

[E]

20,000

01
03
02
01

Num.
1
2

Text

5

TOTAL Fórmula

5

EABGUECO

Num.

20,000

1

Sostre P2
Sostre coberta

[D]

[E]

6

[F]

1,000
1,000

u

Num.

m2

Text

7

TOTAL Fórmula

Text

Tipus

Sortida exterior

Laterals
2 Sud
3 Nord
1

[C]

[D]

2,000
1,000
1,000

4,500
2,150
1,300

[E]

[F]

EQN2U001

m

Text

145AX6HB

Num.

Text

m2

[C]

[D]

1,900
1,900

[E]

4,500
2,150
1,300
1,000
0,500

2,000
1,900
1,900
2,000
2,000

2,000
2,000

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Text

8

Num.

[F]

[E]

[F]

Tipus

1
2
3
5

m2

Text

Parets interirors iexteriors

TOTAL Fórmula

1,100 C#*D#*E#*F#
2,200 C#*D#*E#*F#
3,300

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

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

[C]

[D]

[E]

[F]

3,250

K898U005

4

EUR

[D]

TOTAL Fórmula

3,250 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Num.

TOTAL Fórmula

[C]

Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de gruix i 20 cm de desenvolupament, col·locat cargolat

1

9

15,555

Text

TOTAL Fórmula

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de
100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
Tipus

m

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

1,000

1,000

EB146A01

18,000
8,170
4,940
4,000
1,000

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

1,100
2,200

m

TOTAL Fórmula

36,110

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una quantia de 0.82 m2/m2
de sostre, intereixos 0.7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres corrugades,
armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una quantia 0.08 m3 de formigó HA-25/P/20/I
abocat amb cubilot
Tipus

2,000
1,000
1,000
2,000
1,000

[F]

Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra

Tram 1
Tram 2

EB122EAE
Num.

9,000 C#*D#*E#*F#
4,085 C#*D#*E#*F#
2,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
3

[E]

1,000

2,000

Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x150
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10
N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
Tipus

[D]

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 100x90 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

1

E4E24515

[C]

TOTAL AMIDAMENT

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

2

5,000

TOTAL AMIDAMENT

Perforació al sostre de fina a 100x100 cm, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i
instal·lacions interior de cel ras, teules, etc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor,i repàs de vores
[C]

5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

20,000 C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS FAÇANA I COBERTA
COBERTA EDIFICI B
CREACIÓ SORTIDA NOVA

Tipus

Tipus

4

2

u

Text

3

1

K214UA00

2,000

64

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:4,
remolinat

2

Num.

1

m2

1

TOTAL Fórmula

20,000

[F]

K81131B2
Num.

20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

4

Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i una capa d'acabat
fins a 20 cm de diàmetre, com a màxim

Text

2,500

TOTAL AMIDAMENT

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces
especials i fixat mecànicament amb brides

Text

Pàg.:

1

TOTAL Fórmula

100,000

TOTAL AMIDAMENT
14

AMIDAMENTS

100,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

63

3,250

Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat
Tipus

[C]

[D]

[E]

2,000
1,000
1,000
2,000
1,000

4,500
2,150
1,300
1,000
0,500

2,000
1,900
1,900
2,000
2,000

[F]

2,000
2,000

TOTAL Fórmula

18,000
8,170
4,940
4,000
1,000

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

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
6

Pàg.:

Sostre

2,500

2,000

K522U1NK
Num.

m2

Text

41,110

Tipus

[C]

[D]

2,500

2,000

[E]

[F]

Num.
1

Text

Tipus

[C]

[D]

m2

Text

Tipus

Previsió repàs coberta

[C]

[D]

30,000

11,000

[E]

EB71UH20
Num.

5,000

[F]

6

Tipus

2,000

[C]

[D]

[E]

[F]

4,000

u

Text

Tipus

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

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

330,000

1

01
03
02
02

EB71UA20
Num.

u

Text

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS FAÇANA I COBERTA
COBERTA EDIFICI B
LINEA DE VIDA PERMANENT

Obra
Nivell 1
Nivell 2

Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer inoxidable,
segons UNE_EN 795/A1
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

2,000

1

EB71US10
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

[C]

[D]

[E]

19,000

EB71UE20

u

Reparació d'esquerda a la última filada d'el envà de fàbrica ceràmica, repicant els revestiments fins a descobrir
els maons, treient les peces trencades i col·locant de noves, deixant una separació d'1 cm al sostre, retacant-lo
amb guix mort, i tornant a fer els revestiments interiros i exteriors
Tipus

P2 zona connexió edifici A
P1 zona connexió edifici A

[C]

[D]

4,000
6,000

4,000
4,000

2

TOTAL Fórmula

K4FRUX30

Num.

6,000

[F]

1

u

Text

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals
de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
EUR

Tipus

16,000 C#*D#*E#*F#
24,000 C#*D#*E#*F#
40,000

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

1

Text

Previsió

m

TOTAL Fórmula

Reparació cantell voladis del pont del pas entre edificis a la planta 1, repicant els morters deteriorats fins arribar
a les armadures, raspatllat de les mateixes, apliació de passivant i pont d'unió i reconstrucció del volum amb
morters de reapració i arrebossat del conjunt

Pont P1

KF53UXR1

Num.

19,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

3

TOTAL Fórmula

[E]

TOTAL AMIDAMENT

19,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

4

2

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació < 15 m) i
tesat
Tipus

1

1

Text

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

m

Num.

2,000

6,000

EB71UC10

m

1,000

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ACTUACIONS FAÇANA I COBERTA
PONTS UNIÓ EDIFICIS A I B

Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de vida
horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques

1

3

K61RUX10

TOTAL Fórmula

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

2

1

01
03
03

TOTAL Fórmula

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

Obra
Nivell 1
Nivell 2
Nivell 3

TOTAL Fórmula

Certificació del compliment delsrequisits normatiusper a unalinia de vida permanent per un tècnic de la empresa
instaladora

TOTAL Fórmula
Num.

TOTAL Fórmula

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Text

EB71UX10

66

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

TOTAL AMIDAMENT

330,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

1

Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades amb teula àrab
envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades amb
morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

[F]

TOTAL AMIDAMENT
5

TOTAL Fórmula

[E]

2,000

1

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

K52RU008

Num.

Pàg.:

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada amb
morter mixt 1:2:10

1

11

AMIDAMENTS

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10

65

1,000

Rectificació del traçat de les instal·lacions d'aigua freda o calenta sanitaria, de tub de coure R220 (recuit) de
diàmetre fins a 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma UNE-EN 1057, soldat per
capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
Tipus

[C]

[D]

[E]

10,000

[F]

TOTAL Fórmula

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

10,000
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
4

KF11UXR1
Num.
1

Pàg.:

m

Rectificació del traçat dels conductes de calefacció de tub d'acer negre, de fins a 2´´ de diàmetre, amb grau de
dificultat alt

Text

Tipus

Previsió

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

K21C60H2
Num.
1
2
3

m2

Text

Tipus

Passera PB
Passera P1

Passera P2

6
7
8

Façana zona Claraboia Edif Antic

KC1F9822

Num.
1
2

m2

Tipus

Passera PB
Passera P1

3
4
5
6

Passera P2

7
8

[C]

[D]

4,550
1,720
1,670
2,050
8,000
8,000
8,000
17,300

2,000
1,000
1,000
2,000
1,700
0,900
0,450
1,000

[E]

[F]

Façana zona Claraboia Edif Antic

K215UPAS
Num.

m2

Tipus

[C]

[D]

4,550
1,720
1,670
2,050
8,000
8,000
8,000
17,300

2,000
1,000
1,000
2,000
1,700
0,900
0,450
1,000

[E]

[F]

Num.

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

[C]

m2

2

[D]

[E]

Num.
1
2

Tipus

[C]

5
6

[E]

12,000

1

m2

[E]

[F]

Text

Tipus

Escala est
P2 barana

T

P1 barana

12

Pilars
Escala oest
15 P2 barana
13

T

14
16
17
18
19

P1 barana

Perfils UPN
Graons
22 Replans
20
21
23

TOTAL Fórmula

24
25

Pilars

26

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

[C]

[D]

[E]

3,500
10,400
1,400
1,600
7,600
5,500
35,000
44,000
1,000
1,200
1,500
7,500

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
0,700
0,350
1,100
2,200
1,100
0,800

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,050
2,000
2,000
4,000

3,500
10,400
1,400
1,600
6,500
30,000
38,000
1,000
1,200
1,500
9,500
7,000

1,200
1,200
1,200
1,200
1,200
0,700
0,350
1,100
2,200
1,100
0,800
0,800

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
1,050
2,000
2,000
2,000

TOTAL AMIDAMENT

Obra
Nivell 1
Nivell 2

TOTAL Fórmula

4,000

Pintat d'escala metàl·lica d'emergència, barana, graons i estructura, previ raspatlat de les pintures antigues i
eliminació d'òxid, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

11

01
04
01

[F]

2,000
2,000

2,000
2,000

TOTAL Fórmula

8,400
24,960
3,360
3,840
18,240
13,200
49,000
32,340
2,200
10,560
6,600
6,000

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

8,400
24,960
3,360
3,840
15,600
42,000
27,930
2,200
10,560
3,300
7,600
5,600

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

334,050

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ESPAIS EXTERIORS
COS DIPÒSITS

12,000
1

01

[D]

4,000

PB barana
Perfils UPN
9 Graons
10 Replans

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

TOTAL Fórmula

[C]

12,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

Obra

Fixacions barana paret

8

12,000

[F]

Tipus

7

12,000 C#*D#*E#*F#

[D]

Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o brèndoles, amb
soldadura en l'obra

4

58,290

[F]

u

Text

K89BUXES

3

Coberta de passera P2 de plafons d'alumini conformats en semicercle de 560 mm de radi, amb pannell
multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de
poliestirè i fixades amb roblons d'alumini sobre perfileria d'alumini, incloent junts d'estanqueitat entre plafons i
amb la estructura d'alumini

Text

68

ACTUACIONS FAÇANA I COBERTA
ESCALES EXTERIORS EDIFICI B

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

9,100
1,720
1,670
4,100
13,600
7,200
3,600
17,300

TOTAL AMIDAMENT
K83PUV20

1

58,290

12,000

1

8

Num.

Desmuntatge de coberta passera P2, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Text

03
04

KB1R122A

TOTAL Fórmula

9,100
1,720
1,670
4,100
13,600
7,200
3,600
17,300

TOTAL AMIDAMENT
7

1

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
translúcid de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Text

Pàg.:

TOTAL Fórmula

10,000

TOTAL AMIDAMENT
6

Nivell 1
Nivell 2

Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+4 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del material
desmuntat sobre camió o contenidor

4
5

AMIDAMENTS

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

5

67

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
EUR

K22JUX10

m3

Arrencada de plantes de la jardinera, i càrrega sobre contenidor, retirada de terres en sacs d'1 m3 fins a lloc
d'aplec amb mitjans manuals i camió grua
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
Num.
1

Text

Pàg.:
Tipus

Buidat jardinera sostre dipòsits

[C]

[D]

[E]

6,000

2,500

0,300

[F]

K878UX18
Num.
1

m2

Text

Buidat jardinera sostre dipòsits

K215E210
Num.
1

m2

Text

[C]

[D]

[E]

6,500

3,000

1,200

[F]

Buidat jardinera sostre dipòsits

E4E8UXCE

Num.
1

m

Text

[C]

[D]

[E]

6,500

3,000

1,200

Tipus

Coronament

[C]

[D]

2,000
2,000

6,500
2,700

[E]

Num.

m2

Text

[F]

Base per làmina impermeable
Parets laterals
3 Protecció impermeabilització
4 Parets laterals

[C]

7,500
23,000
7,500
23,000

1

2

[D]

4,000
0,500
4,000
0,500

E721HEP6

Num.
1
2

m2

Text

Jardinera sostre dipòsits
parets laterals

K5ZHAEB7
Num.
1

Text

u

[E]

[F]

[F]

1,000

1,200

1,000

[E]

7,000
23,000

3,000
0,500

1,000

2,000

Text

Tipus

Perimetre UPE 200
Travessers 2 L 40x40x6
3 Longitudinal

10

E9S11220
Num.
1

m2

Text

11

[E]

Num.
TOTAL Fórmula

1

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

2

[C]

[D]

[E]

25,400
3,520
3,520

20,000
8,000
6,700

2,000
2,000

[F]

2,000

Tipus

m2

Text

12

Tipus

1
2

m

Text

[C]

[D]

6,000

2,500

[E]

[F]

15,000

[D]

[E]

2,000
2,000

6,800
2,800

2,700
2,700

[F]

Tipus

36,720 C#*D#*E#*F#
15,120 C#*D#*E#*F#
51,840

[C]

[D]

2,000
2,000

6,700
2,800

[E]

[F]

Num.

32,500

1

Text

[C]

[D]

4,000

2,700

[E]

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

EUR

14

E63ZSB4K

m

[F]

TOTAL Fórmula

10,800 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

19,000

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques
Tipus

Cantoneres exteriors

TOTAL Fórmula

13,400 C#*D#*E#*F#
5,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m

TOTAL Fórmula

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions mecàniques

Coronament

E63ZSC4K

TOTAL Fórmula

15,000 C#*D#*E#*F#

[C]

TOTAL Fórmula

13

508,000 C#*D#*E#*F#
56,320 C#*D#*E#*F#
94,336 C#*D#*E#*F#

Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 100 mm amb llana mineral de
roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0.75 mm, col·locat

llarg
Ample

E63ZSA4J

TOTAL Fórmula

658,656

TOTAL AMIDAMENT

Num.

21,000 C#*D#*E#*F#
11,500 C#*D#*E#*F#

[F]

2,000

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500
mm, col·locat

Interior

E7CPAA92

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT

95,000

[F]

[F]

TOTAL AMIDAMENT

TOTAL Fórmula

36,000
11,500
36,000
11,500

[E]

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

2

18,400

1,200

[D]

[D]

[D]

13,000 C#*D#*E#*F#
5,400 C#*D#*E#*F#

[C]

[C]

kg

1

TOTAL Fórmula

Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent
Tipus

[C]

2,000

E4445115

Num.

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 6.9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació
Tipus

Tipus

23,400

TOTAL AMIDAMENT
7

9

23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
6

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en angle, soldada
sota la impermeabilització. Article: ref. 11080002 de la serie Auxiliars de TEXSA

1

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat
Tipus

Text

23,400

TOTAL AMIDAMENT
K5Z26D31

u

70

2,000

TOTAL AMIDAMENT

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 200x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I, segons
norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4, reblert amb formigó HA-25/10/F/IIa i armat amb barres
d'acer B500S

2

5

Num.

Enderroc complet de coberta plana, no transitable, enjardinada, amb mitjans manuals i martell pneumàtic i
càrrega manual sobre camió o contenidor
Tipus

E5ZFQS00I5VS

TOTAL Fórmula

23,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
4

8

Neteja del sostre del fons de la jardinera amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar, eliminant restes de
morters, terra i elements inestables del fons per a col·locar la nova impermeabilització
Tipus

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

4,500

TOTAL AMIDAMENT
3

AMIDAMENTS

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT
2

69

10,800

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a
màxim, amb 5 plecs, per a peu de planxa, col·locat amb fixacions mecàniques
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS
Num.
1
2

Pàg.:

Text

Tipus

Coronament

[C]

[D]

2,000
2,000

6,700
2,800

[E]

[F]

EABGU9B2

Num.

u

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

m2

Text

Tipus

Reparació exterior cos dipòsits

2

[C]

[D]

[E]

7,000
3,000

2,200
2,200

2,000
1,000

K898U005
Num.
1
2

m2

Tipus

Reparació exterior cos dipòsits

[C]

[D]

[E]

7,000
3,000

2,200
2,200

2,000
1,000

E89ABBJ0
Num.
1

m2

Tipus

Porta existent

[C]

[D]

[E]

[F]

1

4

TOTAL Fórmula

1
2

Num.
1

m2

Text

5

llambordes ajardinades

17,000

5,500

[E]

[F]

1

6

TOTAL Fórmula

2

F2191305

m

Text

[C]

[D]

1,500
7,000

18,000
2,000

Tipus

[C]

[D]

13,000
8,000

1,250
1,300

m2

[E]

[F]

Text

Tipus

Cobriment pas calaix pas instal·lacions

1

m2

Text

27,000 C#*D#*E#*F#
14,000 C#*D#*E#*F#
41,000

[E]

[F]

26,650

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000 C#*D#*E#*F#
20,000

[C]

[D]

20,000

2,000

[E]

[F]

Text

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 6.9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació
Tipus

Cobriment pas calaix pas instal·lacions

F2221774

m

TOTAL Fórmula
Num.
1

93,500

40,000

[C]

[D]

[E]

[F]

20,000

2

Text

Caixes drenatge
Connexió Drenatge clavegueró

TOTAL Fórmula

20,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

8

TOTAL Fórmula

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

Num.

TOTAL Fórmula

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix
Tipus

m2

TOTAL Fórmula

16,250 C#*D#*E#*F#
10,400 C#*D#*E#*F#

20,000

Cobriment pas calaix pas instal·lacions

E721HEP6

TOTAL Fórmula

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

4,000

[F]

48,000

Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Escala de terrassa a aparcament
Escala de terrassa a sala dipòsits

E5Z26D30
Num.

93,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m

TOTAL Fórmula

27,000 C#*D#*E#*F#
7,000 C#*D#*E#*F#
14,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió
[D]

Vorera al costat menjador
Sala calderes

E5Z2FD4A
Num.

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

[C]

4,000

72

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i càrrega
sobre camió
Tipus

TOTAL Fórmula

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ESPAIS EXTERIORS
TERRASSA MENJADOR I ESCALES I PAS POSTERIOR

Tipus

18,000
0,500
2,000

[F]

TOTAL AMIDAMENT

1

F2194U32

m2

Text

K2199511
Num.

7

1

1,500
3,500
7,000

37,400

TOTAL AMIDAMENT

01
04
02

[E]

TOTAL AMIDAMENT

30,800 C#*D#*E#*F#
6,600 C#*D#*E#*F#

4,000

Obra
Nivell 1
Nivell 2

F2194AK1

2

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

Text

[D]

37,400

TOTAL AMIDAMENT
18

3

Num.

Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i dues d'acabat

Text

[C]

TOTAL AMIDAMENT

30,800 C#*D#*E#*F#
6,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
17

Vorera al costat menjador
escopidors balconeres menjador
3 Sala calderes

1,000

[F]

Tipus

2

TOTAL Fórmula

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat

Text

Pàg.:

1

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

K81135D2

Num.

19,000

1,000

1

16

TOTAL Fórmula

Porta d'acer amb bastiments de perfils laminats damb dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm,
amb bastidor de L de 50+5 mm, amb plafons acústics del mateix tipus que el tancament de la zona de
maquinaria, pany de cop i clau, acabat lacat, col·locada entre els palfons

Text

AMIDAMENTS

13,400 C#*D#*E#*F#
5,600 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

71

20,000

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació amb
terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora
Tipus

[C]

26,000
34,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

26,000 C#*D#*E#*F#
34,000 C#*D#*E#*F#

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre
camió o contenidor
EUR

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
9

KD352356
Num.
1

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

Num.

m

Text

Tipus

Zona camí arribada
Zona escala fusta
3 Zona escala baixada a entrada

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Connexió Drenatge clavegueró
2 Cobnnexió sala calderes pericó

[C]

[D]

[E]

F227T00F
Num.

m2

Text

[C]

[D]

[E]

95,000

1

F923RJ10
Num.

m3

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

F9F1U141

Num.
1

m2

Text

[C]

[D]

17,000

4,000

[E]

F9F5UX10

m2

m

36,000 C#*D#*E#*F#
14,000 C#*D#*E#*F#
50,000

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

1,500

24,000 C#*D#*E#*F#

9,000

1,500

13,500 C#*D#*E#*F#
37,500

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

16,000

1,500

24,000 C#*D#*E#*F#

9,000

1,500

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

18

EABGXA7E

1

TOTAL Fórmula

Esglaó de peces prefabricades de formigó colorejat en massa amb acabat rústic de 60x30x5 cm, corten, model
ISHI Llosa Vulcano de BREINCO o equivalent, col·locat en frontal i estesa a truc de maceta amb morter

Reconstrucció escales exteriors
menjador
2 Reconstruccuó escales dipòsits

Num.

u

TOTAL Fórmula

37,500

Porta i reixa de jardí segons detall PLanol 43, de perfils d'acer galvanitzat en perfils laminats, amb barrots fets
d'angulars 50x50 mm capiculats amb separació de 100 mm entre vertexs, amb una part fixa de 63 cm
d'amplada, i una fulla batent de 135 cm, fixat el conjunt a la base amb tacs químics, alçada de 95 cm, pany de
cop i clau, acabat esmaltat, col·locada

Text

Tipus

Porta escala dipòsits

[C]

[D]

[E]

[F]

1,000

TOTAL Fórmula

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

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

1,000

Obra
Nivell 1
Nivell 2

01
04
03

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ESPAIS EXTERIORS
JARDINERA EXTERIOR MENJADOR

TOTAL Fórmula

1

95,000

[F]

K22JUX10
Num.
1

m3

Text

Arrencada de plantes de la jardinera, i càrrega sobre contenidor, retirada de terres en sacs d'1 m3 fins a lloc
d'aplec amb mitjans manuals i camió grua
Tipus

Buidat jardinera escala emergencia

[C]

[D]

[E]

[F]

9,000

3,140

0,500

0,600

TOTAL Fórmula

TOTAL AMIDAMENT

68,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

15

F9V3U010
Num.

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, colorejat en massa amb
acabat rústic color cortesn model Tegula Six de BREINCOo equivalent, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat
Tipus

Zona central

17

TOTAL Fórmula

95,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

14

Tipus

TOTAL Fórmula

95,000

95,000

1

Text

1

Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del
material
Tipus

2,000
2,000

[F]

95,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

13

18,000
7,000

[E]

TOTAL AMIDAMENT

35,000

[F]

[D]

74

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10

Reconstrucció escales exteriors
menjador
2 Reconstruccuó escales dipòsits

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
Tipus

[C]

TOTAL Fórmula

25,000 C#*D#*E#*F#
10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

m

1

9,800

[F]

Tipus

Zona Menjador
Zona calderes

E9VZ19AK
Num.

4,000 C#*D#*E#*F#
4,000 C#*D#*E#*F#
1,800 C#*D#*E#*F#

25,000
10,000

1

12

16

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat exteriorment,
col·locat envoltat de formigó fins a 15 cm per sobre de la directriu superior, i amb una base de sorra, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
Tipus

Text

TOTAL AMIDAMENT

5,000

TOTAL AMIDAMENT
m

2

Pàg.:

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

4,000
4,000
1,800

1

FD7FU575

1

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal,
col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

2

11

Num.

Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat de
290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de 10 cm

Xarxa drenatge

FD5H86B8

AMIDAMENTS

60,000

TOTAL AMIDAMENT
10

73

68,000

2

K878UX18
Num.

Paviment de peces prefabricades de formigo colorejat en massa de 40x40 cm i 3.5 cm de gruix, color corten,
model Llosa Vulcano de BREINCO o equivalent, en voreres, col·locades amb morter de ciment 1:6
EUR

1

Text

Jardinera

m2

TOTAL Fórmula

8,478 C#*D#*E#*F#
8,478

Neteja del sostre del fons de la jardinera amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar, eliminant restes de
morters, terra i elements inestables del fons per a col·locar la nova impermeabilització
Tipus

[C]

[D]

[E]

9,000

3,140

0,500

[F]

TOTAL Fórmula

14,130 C#*D#*E#*F#
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT
3

K4FR11F1

Num.
1

m

Text

Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm,
reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de runa sobre contenidor
Tipus

Reparació esquerdes en paret existent

14E2UX10

Num.
1

m2

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

6,000

Divissoria jardinera

K81135D2
Num.
1
2

m2

Text

1

TOTAL Fórmula

2

[C]

[D]

7,000

1,000

[E]

3

[F]

Tipus

TOTAL Fórmula

10

Num.
1

Text

Num.

Tipus

Num.

m2

Text

11

Tipus

Jardinera fons
2 laterals
3

[C]

[D]

2,000
1,000

7,000
25,000

[E]

[F]

Num.
1

m

Text

Desgüàs zona interior

[D]

[E]

[F]

9,000
3,000
6,000

3,140
3,140
0,800

0,500
0,800
1,000

3,000

Tipus

Text

[C]

[D]

[C]

[D]

[E]

2

9,000

3,140

0,500

TOTAL Fórmula

[C]

[D]

[E]

3

9,000
3,000
6,000

3,140
3,140
0,800

0,500
0,800
1,000

13

3,000

1
2
3

[C]

[D]

[C]

[D]

2,000

3,000

[E]

14

Tipus

m2

Text

Jardinera fons
laterals

1

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

6,250
2,500
6,000

3,140
3,140
0,800

0,500
0,800

1,000

reblert jardinera perimetral

1R431230

m2

Num.

6,000

1

EUR

Text

reblert jardinera perimetral

9,813 C#*D#*E#*F#
6,280 C#*D#*E#*F#
4,800 C#*D#*E#*F#
20,893

[C]

[D]

[E]

9,000
9,000
6,000

3,140
3,140
0,800

0,500
0,800
1,000

[F]

TOTAL Fórmula

14,130 C#*D#*E#*F#
22,608 C#*D#*E#*F#
4,800 C#*D#*E#*F#
41,538

[C]

[D]

[E]

0,600

9,600

0,600

[F]

TOTAL Fórmula

3,456 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
15

TOTAL Fórmula

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ
07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals
Tipus

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

2,000

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir
Tipus

m3

TOTAL Fórmula

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica, amb acabat ratllat, de color
vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

Jardinera fons
laterals

ER3P2154
Num.

TOTAL Fórmula

[F]

TOTAL AMIDAMENT

41,538

[F]

[E]

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

TOTAL Fórmula

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN
1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
Tipus

Text

K7B11190
Num.

14,130

14,130 C#*D#*E#*F#
22,608 C#*D#*E#*F#
4,800 C#*D#*E#*F#

4,000

Sobreixidor jardinera de pedra artificial
Tipus

m2

TOTAL Fórmula

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

TOTAL AMIDAMENT

14,130 C#*D#*E#*F#

[F]

[F]

2,000

E511HAFK
Num.

39,000

[F]

[E]

TOTAL AMIDAMENT
12

TOTAL Fórmula

14,130 C#*D#*E#*F#
22,608 C#*D#*E#*F#
4,800 C#*D#*E#*F#
41,538

4,000

u

TOTAL Fórmula

Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en calent

1

14,000 C#*D#*E#*F#
25,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT
ED111B61

Text

EDZZUX10
Num.

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat

1

8

[C]

TOTAL AMIDAMENT

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L
32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

Jardinera

K5Z26D31

u

1

7,000

TOTAL AMIDAMENT
7

Jardinera fons
laterals

K5ZHAEB7

1

m2

Tipus

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4,
remolinat

paret nova jardinera
reste

E5Z15A2B

Text

76

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de densitat
superficial 6.9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV
amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

TOTAL AMIDAMENT

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

TOTAL AMIDAMENT
6

m2

Pàg.:

6,000

Paret tancament jardinera de directriu corva, per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de ciment
foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment
pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2), massissada amb formigó per a fàbrica de blocs de
morter de ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L/32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb acer
en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs
de morter de ciment, m2 de superfície realment executada
Tipus

E721HEP6

Num.

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

TOTAL AMIDAMENT
5

AMIDAMENTS
9

14,130

TOTAL AMIDAMENT
4

75

3,456

Subministrament i plantació en cobertes enjardinades extensives de plantes del gènere Sedum, subministrades
en test, considerant una densitat de plantació de 12 u/m2 i primer reg
Tipus

[C]

[D]

1,000

9,600

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

9,600 C#*D#*E#*F#
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

AMIDAMENTS

Pàg.:

TOTAL AMIDAMENT

77

AMIDAMENTS
TOTAL AMIDAMENT

9,600
7

Obra
Nivell 1

01
10

Pàg.:

PRESSUPOST REHABILITACIÓ EDIFICI B ALBERG OBRA CIVIL
ASSAJOS I CONTROL QUALITAT

J911G2CD
Num.

u

Text

5,000

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments
polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions igual o superior a 10
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

3,000

1

J441L500
Num.

u

Text

Jornada per a revisió de la documentació del material base i d'aportació de les soldadures i de la qualificació
dels soldadors que intervenen a l'obra
Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

5,000

1

J441B007
Num.

u

Text

[C]

[D]

[E]

[F]

10,000

1

J441D00S
Num.

u

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.

Text

Tipus

[C]

[D]

[E]

[F]

Num.
1

Text

previsio

9

J7VC2134

1

Text

u

3,000

Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions interiors verticals
o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4
Tipus

[C]

[D]

[E]

2,000

[F]

TOTAL Fórmula

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

2,000

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

TOTAL Fórmula

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

u

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

4,000

4,000

J060JR08

3,000

TOTAL Fórmula

Determinació de la composició química i de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer no aliat
laminat en calent, segons la norma UNE-EN 10025-2 (determinació soldabilitat)

1

6

[F]

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

u

[E]

10,000

4,000

J0B0UX10

[D]

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta
d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

1

5

[C]

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

u

Tipus

1

Num.

TOTAL Fórmula

10,000

10,000

J0B16601

Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus

Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 571-1, per a un nombre
mínim de determinacions conjuntes igual a 15

1

4

Text

3,000

TOTAL AMIDAMENT

10,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

3

u

5,000

Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una unió soldada, segons la
norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10
Tipus

J7V1N600
Num.

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

2

8

TOTAL Fórmula

3,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT

1

78

4,000

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la resistència a tracció per
flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651
Tipus

[C]

5,000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

5,000 C#*D#*E#*F#

EUR

EUR

PRESSUPOST DETALLAT

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

PRESSUPOST

Pàg.:

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

00

Actuacions generals

1 K15QUX20

m2

Protecció general de paviments i parets de les zones generals durant
tota la execució de les obres amb plafons de fusta, cartrò i làmines de
polietilè (P - 163)

9,66

436,100

1

m

Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques
de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 151)

34,67

20,000

693,40

3 P89RUX50

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos, per un valor del 12% del
pressupost, sense la partida de seguetat i salut. (P - 258)

87.789,86

1,000

87.789,86

Nivell 1

01.00

92.695,99

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

01

P-1 Sala Actes - Zona Instal·lacions Edifici Nou

Nivell 3

01

Enderrocs

1 K21QU30A

u

Desmuntatge d'element de cadira fixa a l'auditori, aplec de materials
per a la seva reutilització, o càrrega sobre camió o contenidor (P - 196)

6,67

100,000

667,00

2 K2135343

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió (P - 164)

186,62

4,950

923,77

3 K219U421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, o rajola hidraulica, incloent sòcols
perimetrals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 181)

6,67

187,530

1.250,83

4 K2199511

m

Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 179)

5,38

18,000

96,84

5 K2192311

m3

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega
manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 176)

144,74

7,650

1.107,26

6 K216UZ10

m2

Enderroc dels tancaments de la zona de les cabines de traducció i
sanitaris amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 171)

6,45

47,600

307,02

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 190)

15,72

7 K21JB111

u

1,000

u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 191)

17,36

1,000

17,36

9 K21JUBN1

u

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament amb tubs,
accessoris i aixetes per bany BN01 , amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 193)

220,06

1,000

220,06

10 K2183771

m2

Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 173)

12,67

12,600

159,64

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals,
desmuntatge dels panys electrónics pels seu reaprofitament,
guardant-los en caixes individuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor de la resta de runa (P - 184)

19,25

Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 166)

13,34

Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla
batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 182)

7,67

11 K21AUA11

12 K2153110

13 K21AU010

u

m2

u

8,400

6,000

1,000

161,70

2

u

Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues
fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 183)

12,79

2,000

25,58

15 K222UX12

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1,5 m de fondària, a
zones interiors o exteriors amb paviment i solera per conduir els tubs
d'aire condicionat entre punts de connexió, realitzada amb compressor
i amb transport de terres a l'exterior, càrrega sobre camió o contenidor
(P - 197)

150,36

3,200

481,15

16 K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 170)

14,64

9,000

131,76

TOTAL

Nivell 3

01.02.01.01

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

01

P-1 Sala Actes - Zona Instal·lacions Edifici Nou

Nivell 3

02

Ram de paleta

5.653,40

1 K936U550

m2

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 5 cm (P - 238)

16,88

196,630

3.319,11

2 E4E26814

m2

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x300 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 27)

39,44

15,900

627,10

3 E4E24515

m2

Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 26)

30,50

23,870

728,04

4 K81135D2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (P - 224)

29,27

11,340

331,92

5 E8121212

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00
m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma
UNE-EN 13279-1 (P - 50)

8,55

67,200

574,56

6 K5Z1FVK0

m2

Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria
I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra
superior de pasta de ciment ràpid (P - 209)

25,82

30,450

786,22

7 K5Z2FVKA

m2

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 211)

16,52

57,200

944,94

8 E31521C4

m3

Reblert amb formigó del paviment de la sala, HM-20/B/10/I, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 10 mm, abocat amb
bomba (P - 22)

96,17

17,085

1.643,06

15,72

8 K21JD111

Pàg.:

14 K21AU015

4.212,73

2 HDS11411

TOTAL

PRESSUPOST

TOTAL

Nivell 3

01.02.01.02

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

01

P-1 Sala Actes - Zona Instal·lacions Edifici Nou

Nivell 3

03

Paviments - Escenari

8.954,95

80,04

7,67

EUR

1 E9VZ191K

m

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb
morter mixt 1:2:10 (P - 78)

16,81

4,000

67,24

2 K93Z1R20

m2

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de
recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter
de ciment (P - 242)

3,33

195,630

651,45
EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

PRESSUPOST

Pàg.:

3

3 K93AD165

m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN
13813, d'assecatge ràpid, aplicada manualment (P - 240)

24,39

195,630

4.771,42

4 K9P4UZ10

m2

Paviment de cautxú d'Artigo tipus Screed, de superficie llisa amb
efecte polit i tractament de protecció superficial PRO o equivalent, en
rotllos de 14 x 1,9 m, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i
de 3 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi (P - 244)

47,91

206,630

9.899,64

5 E9U61AA1

m

Sòcol de làmina de goma, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat
amb adhesiu en dispersió aquosa (P - 76)

8,87

70,820

628,17

6 E9V7U001

m

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30
cm d'estesa, d'una peça, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 77)

41,58

11,500

478,17

7 E225T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del
95% del PM (P - 21)

1,57

16,200

25,43

8 E93615B0

m2

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió (P 70)

18,38

16,200

297,76

9 E9E1131G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu
mitjà, sobre suport de 3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb
morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland (P - 72)

39,10

16,200

633,42

10 ED5H8598

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i
de 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 114)

93,08

1,500

139,62

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 115)

57,47

11 ED7FQ314

TOTAL

m

Nivell 3

10,000

01.02.01.03

Obra

01
02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

01

P-1 Sala Actes - Zona Instal·lacions Edifici Nou

Nivell 3

04

Cel Ras

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 54)

36,22

141,380

5.120,78

2 E844K145

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb
perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i 12.5 mm de gruix amb
classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO 11654, sistema
desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per
perfils principals amb forma de T invertida de 15 mm de base
col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 57)

42,77

75,000

3.207,75

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 58)

49,43

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70
kg/m3, de 40 mm de gruix amb malla metàl·lica, col·locat sense
adherir (P - 46)

6,29

4 E7C965D1

m2

m2

Nivell 3

4,750

228,180

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

01

P-1 Sala Actes - Zona Instal·lacions Edifici Nou

Nivell 3

05

Fusteria interior

EUR

4

9.998,57

1 E86534LA

m2

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades
amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta de faig vaporitzat, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta (P - 60)

37,83

52,725

1.994,59

2 E865UL01

m2

Revestiment vertical dels laterals de la sala amb pannells de llistons
de fusta revestits, de 2,20 m d'alçada i 60 cm d'amplada, amb llistons
de 45x22 mm separats 30 mm, de fusta xapada amb faig, reacció al
foc B-s2, d0, folre posterior amb vel negre i estructura posterior de
llistons per riegiditzar el conjunt, per la seva fixació sobre una
estructura de perfils tubulars d'acer, Model IDEALUX LT de la empresa
IDEATEC, o equivalent (P - 61)

194,23

82,500

16.023,98

3 EAQSUZ10

u

Armari A de 120 cm d'amplada, i 40 cm de fons, i 1,80 cm d'alçada,
amb caixa de amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb
resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons
UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de
fusta de faig vaporitzat, amb dues portes de 60 cm d'amplada fetes
amb pannells de llistons de fusta revestits, de 2,20 m d'alçada i 60 cm
d'amplada, amb llistons de 45x22 mm separats 40 mm, de fusta
xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb estructura posterior de
llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable, i dos
prestatges interiors, amb pany amb clau (P - 89)

2.791,21

3,000

8.373,63

4 EAQSUP12

u

Conjunt portes i frontal P12 de 350 cm d'amplada, i 316 cm d'alçada,
amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de
19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309,
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig
vaporitzat, amb dues portes de 80 cm d'amplada fetes amb pannells
de fusta revestits, de 2,10 m d'alçada i 80 cm d'amplada, de fusta
xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb estructura posterior de
llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable, amb pany amb
clau. Inclou revestiment lateral i superior del armari fins a cobrir el
frontal (P - 87)

4.381,61

1,000

4.381,61

5 EAQSUP14

u

Conjunt portes i frontal P14 de 300 cm d'amplada, i 240 cm d'alçada,
amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de
19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309,
reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig
vaporitzat, amb dues portes de 40 cm d'amplada fetes amb pannells
de fusta revestits, de 2,10 m d'alçada i 40 cm d'amplada, de fusta
xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb estructura posterior de
llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable, amb pany amb
clau. Inclou revestiment lateral i superior del armari fins a cobrir el
frontal (P - 88)

3.281,61

1,000

3.281,61

6 EASAU21P

u

Porta P11 tallafocs de fusta envernissada, de fusta de faig del mateix
color que els folres dels armaris i parets de la sala, EI2-C 60, una fulla
batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, amb tanca antipànic, amb
retenidor magnétic accionat per polsador i connectat al sistema
d'alarma general, col·locada (P - 94)

534,87

1,000

534,87

7 KAWS1230

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb
caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada,
segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 249)

64,03

1,000

64,03

234,79

1.435,25

Pàg.:

01.02.01.04

18.167,02

1 E8443260

3 E844K211

TOTAL

574,70

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

PRESSUPOST

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

PRESSUPOST
TOTAL

Nivell 3

Pàg.:

01.02.01.05

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

01

P-1 Sala Actes - Zona Instal·lacions Edifici Nou

Nivell 3

06

Envans Mòbils

5

34.654,32

1 E442502D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge
formats per peça composta, 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 cargols (P - 23)

1,93

400,000

772,00

2 E4ZW1350

u

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 29)

7,67

200,000

1.534,00

3 EAU15A40

m2

Envà mòbil bidireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions
màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2,
perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral
de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de frondosa, mecanismes
de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema
corredís amb carril superior sense guia inferior, amb un aïllament
acústic entre locals de 40 dB, col·locat (P - 96)

565,32

72,800

41.155,30

Mòdul amb porta d'envà mòbil bidireccional format per mòduls
d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una massa
superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament
interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de fusta
de frondosa, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia
inferior amb un aïllament acústic entre locals de 40 dB, col·locat. Porta
amb bastiment ocult, frontisses i triador d'acer inoxidable mate. (P - 97)

895,32

Formació de calaix tancat per independitzar els espais per sobre de
les guies dels envans mòbils, sobre el cel ras amb 2 plaques de guix
laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre i llana de roca de 80 mm de
gruix insertada entre les plaques (P - 59)

88,68

4 EAU15A4P

5 E844U211

TOTAL

m2

m2

Nivell 3

10,080

19,000

01
02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

01

P-1 Sala Actes - Zona Instal·lacions Edifici Nou

Nivell 3

07

Inst. Incendis

1 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 (P - 129)

61,18

12,000

734,16

2 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 (P - 130)

59,75

1,000

59,75

3 EM31261K

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, amb armari muntat superficialment (P - 131)

99,53

4,000

398,12

4 EMR1U010

u

Desplaçament equip manguera (P - 132)

600,00

1,000

600,00

TOTAL

Nivell 3

01.02.01.07

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

01

P-1 Sala Actes - Zona Instal·lacions Edifici Nou

Nivell 3

09

Coberta pas

1.792,03

EUR

6

1 K4445111

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, amb una capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra
(P - 199)

1,78

120,000

213,60

2 K532J61K

m2

Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de
poliisocianurat (PIR) amb prestacions al foc millorades, amb un gruix
total de 60 mm, amb la cara exterior nervada color blanc i la cara
interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int)
0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb
tapajunts, amb un pendent de >= 4% (P - 208)

38,29

6,000

229,74

3 K5ZEV34J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils conformats
d' estanquitat (P - 213)

22,47

2,000

44,94

4 K5ZEV54J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques, amb perfils
conformats d' estanquitat (P - 214)

20,54

2,000

41,08

Nivell 3

01.02.01.09

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

01

P-1 Sala Actes - Zona Instal·lacions Edifici Nou

Nivell 3

11

Fusteria exterior

529,36

1 EASAUP10

u

Porta P10 metàl·lica, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm,
amb la cara interior folrada de fusta de faig envernissat del mateix
color que la resta de la sala, amb pany de cop i clau, col·locada (P 95)

256,11

1,000

256,11

2 EABGUP09

u

Conjunt de porta i polseres laterals i superiors (P09), amb esturctura
de perfils d'acer en perfils laminats, per a un buit d'obra total de
190x250 cm, amb una fulla batent de 110x210 cm, amb vidres
laminaras i cambra 4+4/8/4+4, plafons laterals de planxa d'acer d'1mm
de gruix, amb aillament per la cara interior d'escuma de poliuretà
projectat, pintat tot el conjunt amb dues mans d'imprimació antioxidant
i dues d'esmalt amb partícules metàl·liques; la porta pe la cara interior
te mecanisme d'opbertura amb barra antipànic (P - 84)

2.431,61

1,000

2.431,61

3 EAV81111

m2

Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel·la fixa horitzontal de
60 a 70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm
d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 98)

154,64

11,440

1.769,08

4 KAWS1230

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb
caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada,
segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 249)

64,03

1,000

64,03

54.171,05

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

01

Nivell 1

9.024,83

1.684,92

Pàg.:

Obra

TOTAL

01.02.01.06

Obra

PRESSUPOST

TOTAL

Nivell 3

01.02.01.11

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

01

P-1 Sala Actes - Zona Instal·lacions Edifici Nou

4.520,83

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

PRESSUPOST
Nivell 3

Pàg.:
15

7

Pintura

1 E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 65)

5,75

403,250

2.318,69

2 E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 64)

4,96

270,200

1.340,19

3 E89ABBJ0

m2

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 66)

21,23

46,640

990,17

TOTAL

Nivell 3

01.02.01.15

Obra

01

4.649,05

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

02

P-1 Sala calderes i serveis

Nivell 3

01

Enderrocs

PRESSUPOST
Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

02

P-1 Sala calderes i serveis

Nivell 3

03

Paviments

u

Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla
batent, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 182)

7,67

2,000

15,34

2 K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 170)

14,64

24,250

355,02

3 K2194721

m2

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 177)

8,89

32,000

284,48

4 K222UX12

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1,5 m de fondària, a
zones interiors o exteriors amb paviment i solera per conduir els tubs
d'aire condicionat entre punts de connexió, realitzada amb compressor
i amb transport de terres a l'exterior, càrrega sobre camió o contenidor
(P - 197)

150,36

14,760

2.219,31

TOTAL

Nivell 3

01.02.02.01

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

02

P-1 Sala calderes i serveis

Nivell 3

02

Ram de paleta

2.874,15

m2

Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 (P - 239)

9,04

36,000

325,44

2 K93Z1R20

m2

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de
recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter
de ciment (P - 242)

3,33

36,000

119,88

3 K93AD165

m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN
13813, d'assecatge ràpid, aplicada manualment (P - 240)

24,39

36,000

878,04

4 E9M1X11M

m2

Paviment continu multicapa de resines epoxi bicomponent, amb 1
capa d'imprimació, 1 capa base i 1 capa d'acabat (P - 73)

30,93

36,000

1.113,48

m2

Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 26)

30,50

16,500

503,25

2 K81131B2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 223)

23,77

73,000

1.735,21

3 K4F7XK11

u

Instal·lació en paret existent de llinda prefabricada de 14 cm
d'amplària i 1.95 m de llargària, per a revestir, col·locada morter,
incloent l'apertura de la rasa per encastar-la, i el ataconat dels
reclzaments (P - 202)

191,84

2,000

383,68

4 L81R7304

u

Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla (P - 256)

29,27

20,000

585,40

TOTAL

Nivell 3

01.02.02.02

3.207,54

EUR

Nivell 3

01.02.02.03

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

02

P-1 Sala calderes i serveis

Nivell 3

04

Revestiments i acabats

2.436,84

1 E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 64)

4,96

422,050

2.093,37

2 E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 65)

5,75

167,000

960,25

3 E89ABBJ0

m2

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 66)

21,23

40,000

849,20

4 K89A2BB0

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(P - 235)

21,83

12,000

261,96

TOTAL

1 E4E24515

8

1 K93A13D0

TOTAL
1 K21AU010

Pàg.:

Nivell 3

01.02.02.04

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

02

P-1 Sala calderes i serveis

Nivell 3

05

Sanejament

4.164,78

1 E5ZH5MXD

u

Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana metàl·lica,
col·locada amb morter de ciment 1:6 (P - 35)

75,83

1,000

75,83

2 ED7FQ314

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular,
segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm de
gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub (P - 115)

57,47

10,000

574,70

TOTAL

Nivell 3

01.02.02.05

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

650,53

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

PRESSUPOST

Pàg.:

Nivell 2

02

P-1 Sala calderes i serveis

Nivell 3

06

Fusteria

9

1 EASA72R1

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x210 cm, preu superior, col·locada (P - 92)

684,60

2,000

1.369,20

2 EASA71N1

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
80x210 cm, preu superior, col·locada (P - 91)

296,32

1,000

296,32

TOTAL

Nivell 3

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

03

PB Menjador - Cuina -Serveis

Nivell 3

01

Enderrocs

1.665,52

1 K2194721

m2

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 177)

8,89

172,800

1.536,19

2 K2183771

m2

Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 173)

12,67

57,760

731,82

3 K21C60J2

m2

Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+5 mm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor (P - 188)

7,40

63,000

466,20

4 K21AUX11

m2

Arrencada de fulls i bastiments de tancaments exteriors d'alumini
inclós el bastiment de base amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 185)

13,76

85,280

1.173,45

5 K21JUX11

u

Arrencada d'aigüera, suports, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 195)

33,24

2,000

66,48

TOTAL

Nivell 3

01.02.03.01

Obra

01

3.974,14

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

03

PB Menjador - Cuina -Serveis

Nivell 3

02

Paviment

1 K93A13D0

m2

Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de
ciment 1:6 (P - 239)

9,04

172,800

1.562,11

2 K7C76AF2

m2

Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 10 mm de gruix,
amb una millora a l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i
una resistència a la compressió > 21 kPa, segellada amb cinta
adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida (P - 222)

5,21

172,800

900,29

3 K93AD165

m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN
13813, d'assecatge ràpid, aplicada manualment (P - 240)

24,39

172,800

4.214,59

4 K93Z1R20

m2

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de
recrescuda amb pasta autonivellant sobre suport de formigó i morter
de ciment (P - 242)

3,33

172,800

575,42

5 E9DCUX2D

m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic colorejat en massa
sense esmaltar ni polir, amb acabat color pedra basáltica grup BIa
(UNE-EN 14411), de forma rectangular en peces de 60x120 cm,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 71)

70,60

172,800

12.199,68

EUR

Pàg.:

10

6 E9U371AV

m

Sòcol de rajola de gres de gres porcellànic colorejat en massa sense
esmaltar ni polir, amb acabat color pedra basáltica grup BIa (UNE-EN
14411), de 10 cm d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola
ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888) (P - 75)

17,44

31,100

542,38

7 K9U8UT0A

m

Peça d'alumini per fixar el paviment en els punts de transició a altre
tipus de paviment, d'alumini anoditzat, de 30 mm d'amplada i 8 mm de
gruix col·locada amb fixacions mecàniques. (P - 248)

15,75

3,400

53,55

TOTAL

01.02.02.06

Obra

PRESSUPOST

Nivell 3

01.02.03.02

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

03

PB Menjador - Cuina -Serveis

Nivell 3

03

Cel Ras

20.048,02

1 E7C965D1

m2

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70
kg/m3, de 40 mm de gruix amb malla metàl·lica, col·locat sense
adherir (P - 46)

6,29

171,000

1.075,59

2 E844C260

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb
perforació tipus ordenada ocupant tota la superfície de 12.5 de gruix i
classe d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO 11654,
entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 56)

61,86

171,000

10.578,06

3 E844K211

m2

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 12,5 mm de gruix, col·locades amb entramat
estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada
600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m,
per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim (P - 58)

49,43

62,100

3.069,60

TOTAL

Nivell 3

01.02.03.03

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

03

PB Menjador - Cuina -Serveis

Nivell 3

04

Ram paleta

14.723,25

1 E612LM1V

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de totxana, LD, de
240x115x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P 36)

37,11

17,940

665,75

2 K5Z2FVKA

m2

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb
morter mixt 1:2:10, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 211)

16,52

6,650

109,86

3 K81131B2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 223)

23,77

26,380

627,05

TOTAL

Nivell 3

01.02.03.04

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

03

PB Menjador - Cuina -Serveis

Nivell 3

05

Fusteria exterior

1.402,66

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

PRESSUPOST

1 1A1EUF14

2 1A1EUF15

3 1A1EUF16

4 1A1EUF17

5 1A1EUF18

u

u

u

u

u

Pàg.:

Conjunt de fusteries menjador tipus F14 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 1,40 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb pannell composite
multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5
mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i 2 fulls oscilobatents inferiors amb pany amb
tanca amb clau. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire
condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant
de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de
baixa emisivitat (P - 6)

1.135,99

Conjunt de fusteries menjador tipus F15 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 3,30 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb pannell composite
multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5
mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i 2 fulls oscilobatents inferiors amb pany amb
tanca amb clau, de 72 cm d'amplada cada un, amb un vidre fix de 1,84
entre ells. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire
condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant
de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de
baixa emisivitat (P - 7)

2.011,10

Conjunt de fusteries menjador tipus F16 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 0,70 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb pannell composite
multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5
mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i 1 fulls oscilobatents inferiors amb pany amb
tanca amb clau. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire
condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant
de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de
baixa emisivitat (P - 8)

684,34

Conjunt de fusteries menjador tipus F17 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 2,6 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb pannell composite
multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5
mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i 1 fulls oscilobatents inferiors de amb pany
amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada, i un vidre fix de 1,84.
Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire condicionat.
Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(P - 9)

1.410,28

Conjunt de fusteries menjador tipus F18 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 3,40 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb pannell composite

1.977,39

2,000

1,000

1,000

4,000

3,000

11

PRESSUPOST

6 1A1EUF19

u

Conjunt de fusteries menjador tipus F19 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 2,70 m d'amplada i 1,90 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb pannell composite
multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5
mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i un full envidrat inferior fix de 1,45 cm
d'alçada. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire
condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant
de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de
baixa emisivitat (P - 11)

1.383,96

1,000

1.383,96

7 1A1EUF20

u

Conjunt de fusteries menjador tipus F20 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 2,4 m d'amplada i 2,00 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb pannell composite
multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5
mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i 1 fulls oscilobatents inferiors de amb pany
amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada i 140 d'alçada, i un vidre fix
de 1,70 x0,75 cm. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema
d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior
de baixa emisivitat (P - 12)

1.934,37

2,000

3.868,74

8 1A1EUP19

u

Conjunt de fusteries menjador tipus P19 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 3,37 m d'amplada i 2,66 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
1 plafó fix i opac a la part superior de 50 cm d'alçada, tancat amb
pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines
d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a
nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i porta de 1,60 cm
d'amplada amb 2 fulls practicables amb pany amb tanca amb clau, i
dos pannells fixos a cada banda. Detector d'apertura de fulles
connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i
cambra d'aire de 8 mm amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(4+4/8/4+4) (P - 13)

3.342,39

2,000

6.684,78

9 1A1EUP20

u

Conjunt de fusteries menjador tipus P20 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 3,37 m d'amplada i 2,66 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
1 plafó fix i opac a la part superior de 50 cm d'alçada, tancat amb
pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines
d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a
nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i porta de 1,00 cm
d'amplada amb 1 fulls practicable amb barra d'apertura anitpànic, i dos
pannells fixos laterals. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i cambra d'aire de 8 mm
amb el vidre exterior de baixa emisivitat (4+4/8/4+4) (P - 14)

2.573,56

1,000

2.573,56

2.011,10

684,34

5.641,12

EUR

12

multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5
mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i 2 fulls oscilobatents inferiors amb pany amb
tanca amb clau, de 72 cm d'amplada cada un, amb dos vidres fixs de
0,87 cm a cada costat. Detector d'apertura de fulles connectat al
sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat,
i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre
exterior de baixa emisivitat (P - 10)

2.271,98

5.932,17

Pàg.:

EUR

Alberg V-Montserrat
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PRESSUPOST
10 1A1EUP21

11 1A1EUP22

12 E7J21191

u

u

m

Pàg.:
Conjunt de fusteries menjador tipus P21 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 3,37 m d'amplada i 2,66 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
1 plafó fix i opac a la part superior de 50 cm d'alçada, tancat amb
pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines
d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a
nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i porta de 1,00 cm
d'amplada amb 1 fulls practicable amb barra d'apertura anitpànic, i dos
pannells fixos laterals. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i cambra d'aire de 8 mm
amb el vidre exterior de baixa emisivitat (4+4/8/4+4) (P - 15)

2.836,19

Conjunt de fusteries menjador tipus P22 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 1,22 m d'amplada i 2,20 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, amb 1 fulls practicable amb barra d'apertura
anitpànic. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de
2 vidres laminars 4+4 incolors i cambra d'aire de 8 mm amb el vidre
exterior de baixa emisivitat (4+4/8/4+4) (P - 16)

924,22

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30
mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 48)

3,19

1,000

1,000

13

924,22

528,90

m

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació (P - 49)

1,72

165,800

285,18

14 EAV81111

m2

Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel·la fixa horitzontal de
60 a 70 mm d'amplària i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm
d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 98)

154,64

10,500

1.623,72

Nivell 3

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

03

PB Menjador - Cuina -Serveis

Nivell 3

06

Revestiments interiors

m2

Pintat de parament vertical/horitzontal de guix, amb pintura acrílica
amb dues capes (P - 231)

9,81

131,800

1.292,96

2 K898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 230)

4,96

73,000

362,08

3 K898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb
acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 232)

5,75

209,000

1.201,75

4 K89A2BB0

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(P - 235)

21,83

60,000

1.309,80

5 K894B009

m2

Neteja de pintura antiga, eliminant pintures mal adherides i punts de
rovelll, i pintat de bigues d'acer de la claraboia amb pintura sintètica
per a exteriors, amb dues capes (P - 229)

24,29

18,900

459,08

m2

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

03

PB Menjador - Cuina -Serveis

Nivell 3

08

Cambra Congelació

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades
amb resina sintètica, de 12 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb làmina
d'HPL de color, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de
fusta (P - 62)

102,06

86,150

8.792,47

m

Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm
de desenvolupament (P - 51)

4,58

59,100

270,68

3 E865UX20

m2

Revestiment horitzontal amb tauler de partícules de fusta aglomerades
amb resina sintètica, de 12 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb làmina
d'HPL de color, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de
fusta (P - 63)

102,06

8,000

816,48

Nivell 3

01.02.03.06

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

03

PB Menjador - Cuina -Serveis

Nivell 3

07

Pintura i acabats

u

37.249,96

2 E81ZB9K0

TOTAL

01.02.03.07

Obra

TOTAL

1 E865UX10

Nivell 3

1 EQ9CF041

01.02.03.05

14

1 K898J720

TOTAL

165,800

Pàg.:

2.836,19

13 E7J5A01A

TOTAL

PRESSUPOST

9.879,63

EUR

Nivell 3

Cambra frigorífica de congelació, de 240x140x255 cm, amb porta
pivotant de 70x200 cm, feta amb panells modulars de 10 cm de gruix,
d'acer lacat amb nucli de poliuretà rígid de 40kg/m3 dedensitat, parets,
sostre i terra, amb prestatgeries interiors d'acer inoxidable de 40 cm
de fons separades 40 cm, amb il.luminació inteiror, Tª (-18/+-20ºC),
amb terra reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari al terra, verticals i sostre,
equip frigorífic partit amb compresor hermètic. Instal.lada i connectada
(P - 137)

4.625,67

6.188,45

1,000

01.02.03.08

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

04

Planta 1- Habitacions i Banys

Nivell 3

01

Enderrocs

6.188,45

6.188,45

1 K21JUBN4

u

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament amb tubs,
accessoris i aixetes per bany BN101/BN102 , amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 194)

293,42

2,000

586,84

2 K21JB111

u

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 190)

15,72

6,000

94,32

3 K21JD111

u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 191)

17,36

12,000

208,32

4 K21JE111

u

Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 192)

25,35

8,000

202,80

5 K218UMAM

m2

Arrencada de mampares divissoeries sanitaris HPL, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 175)

5,56

53,200

295,79

6 K21AUA11

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals,
desmuntatge dels panys electrónics pels seu reaprofitament,

19,25

13,000

250,25
EUR

Alberg V-Montserrat
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PRESSUPOST

Pàg.:

15

guardant-los en caixes individuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor de la resta de runa (P - 184)
7 K2161511

m2

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 169)

6,45

19,000

122,55

8 K219U421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, o rajola hidraulica, incloent sòcols
perimetrals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 181)

6,67

36,800

245,46

9 K219S913

m2

Enderroc de solera de taulers ceràmics i base d'envanets, de fins a 30
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 180)

11,70

36,800

430,56

10 K21D1011

m

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 189)

3,11

24,000

74,64

11 K2183501

m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 172)

10,23

126,000

1.288,98

12 K218A410

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 174)

5,56

214,000

1.189,84

13 K2197821

m

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 178)

1,33

242,300

322,26

14 K21AUX20

u

Desmuntatge de pany de les portes de les habitacions i embalat per a
dipositarlos al magatzem de recanvis de l'alberg (P - 186)

8,01

19,000

152,19

15 K21AU015

u

Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues
fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 183)

12,79

14,000

179,06

16 K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 170)

14,64

217,300

3.181,27

17 K21C60J2

m2

Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+5 mm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor (P - 188)

7,40

67,400

498,76

18 K21AUX11

m2

Arrencada de fulls i bastiments de tancaments exteriors d'alumini
inclós el bastiment de base amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 185)

13,76

60,400

831,10

TOTAL

Nivell 3

01.02.04.01

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

04

Planta 1- Habitacions i Banys

Nivell 3

02

Ram de paleta

m2

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb adhesiu cola en base escaiola (P - 218)

17,47

24,000

419,28

2 EAPF5183

u

Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a
gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de 80 x 205
cm (P - 86)

91,93

2,000

183,86

3 K5Z2FW4A

m2

Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de
ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 212)

21,32

16,000

341,12

4 K5Z1FVK0

m2

Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria
I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra
superior de pasta de ciment ràpid (P - 209)

25,82

4,800

123,94

Nivell 3

01.02.04.02

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Pàg.:

Nivell 2

04

Planta 1- Habitacions i Banys

Nivell 3

03

Envans guix laminat

16

1 E65283BR

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al
foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W (P - 41)

72,62

284,000

20.624,08

2 E44Z5A25

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 25)

4,05

996,800

4.037,04

3 E4ZW1350

u

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 29)

7,67

288,000

2.208,96

4 E6526BB5

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H)
de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W (P - 40)

67,63

32,000

2.164,16

TOTAL

Nivell 3

01.02.04.03

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

04

Planta 1- Habitacions i Banys

Nivell 3

04

Divissories Banys

29.034,24

10.154,99

1 K6147R13

TOTAL

PRESSUPOST

1.068,20

EUR

1 E66AA100

u

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 80 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les
dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i
perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 42)

246,93

15,000

3.703,95

2 E66AB090

u

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable (P - 43)

302,50

10,000

3.025,00

3 E66AUVID

u

Mampara per a dutxa 80x95 cm, 205 cm d'alçada, en dos costats amb
angle, amb dues portes correderes, un a cada costat, de 40 cm, amb
estructura de perfils de subjecció d'acer inoxidable, amb vidre trempat
de 6 mm i tractament anticalç, i perfils d'estanqueitat amb tancament
magnètic (P - 44)

597,61

2,000

1.195,22

TOTAL

Nivell 3

01.02.04.04

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

04

Planta 1- Habitacions i Banys

Nivell 3

05

Revestiments i acabats

7.924,17

EUR
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Pàg.:

17

PRESSUPOST

Pàg.:

18

7 K9U8UR20

u

Peça per a formació de mitja canya amb acabat exterior semicircular
per paviments vinílics tipus Altro, de radi 20 mm , per a sòcol,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 245)

15,18

67,000

1.017,06

8 K9U8UT03

m

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic a la paret, model CAP
STRIP C8 d'Altro, d'alumini anoditzat, de 45 mm d'alçada 2 mm de
gruix col·locada amb fixacions mecàniques. (P - 246)

17,56

67,000

1.176,52

9 K9U8UT05

m

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic en els punts de transició a
altre tipus de paviment, model Visege VR d'Altro, d'alumini anoditzat,
de 30 mm d'amplada i 8 mm de gruix col·locada amb fixacions
mecàniques. (P - 247)

15,75

4,000

63,00

4,17

220,400

919,07

1 K81131B2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 223)

23,77

56,000

1.331,12

2 E82C1T1K

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN
14411), preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 52)

64,01

131,600

8.423,72

3 L81R7306

m2

Reposició d'enguixat de més de 4 m2 en paret o sostre pla (P - 257)

24,61

143,000

3.519,23

10 E9Z21100

m2

Rebaixat del paviment de terratzo o pedra (P - 80)

4 K89A2BB0

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(P - 235)

21,83

4,840

105,66

11 K9P4UZ10

m2

47,91

220,400

10.559,36

5 E89ACDJ0

m2

Pintat de portes vidrieres d'acer, amb pintura partícules metàl·liques,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 67)

23,27

11,440

266,21

Paviment de cautxú d'Artigo tipus Screed, de superficie llisa amb
efecte polit i tractament de protecció superficial PRO o equivalent, en
rotllos de 14 x 1,9 m, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i
de 3 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi (P - 244)

12 E9U61AA1

m

8,87

242,300

2.149,20

6 E865UX10

m2

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades
amb resina sintètica, de 12 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb làmina
d'HPL de color, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de
fusta (P - 62)

102,06

129,600

13.226,98

Sòcol de làmina de goma, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat
amb adhesiu en dispersió aquosa (P - 76)

TOTAL

7 K898KTA0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 233)

8,79

28,800

253,15

8 E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 64)

4,96

828,000

4.106,88

9 K898J720

m2

Pintat de parament vertical/horitzontal de guix, amb pintura acrílica
amb dues capes (P - 231)

9,81

71,800

704,36

TOTAL

Nivell 3

01.02.04.05

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

04

Planta 1- Habitacions i Banys

Nivell 3

06

Paviments

31.937,31

1 K93AD175K9E0 m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment d'assecatge ràpid tipus CT-C30-F7-A2
segons UNE-EN 13813 de la casa MAPEI model TOP-CEM PRONTO
o equivalent, aplicada manualment (P - 241)

36,98

88,000

3.254,24

2 K5ZHUGE7

u

Bonera de poliamida reforçada amb fibra de vidre de diàmetre 84 mm,
amb base de 300x300 mm adherida sobre impermeabilització (P - 216)

50,91

14,000

712,74

3 K785UX10

m2

Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb
una dotació 2.5 kg/m2 prévia imprimació (P - 220)

34,21

44,000

1.505,24

4 ED5FU176

m

Canal d'acerinoxidable sense pendent, d'amplària 100 mm i 30 mm
d'alçària, amb perfil lateral per clipar paviment vinílic, amb reixa d'acer
inoxidable, de la casa Darlex o equivalent,col·locada sobre base de
morter i connectada a baixant (P - 113)

110,66

6,000

663,96

5 ED51E08M

u

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat
amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, per a una càrrega classe L 15, col·locada amb morter per a
ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P - 112)

97,92

4,000

391,68

6 K9P2UA20

m2

Paviment vinílic homogeni amb granilats d'alumini,regorçata amb fibra
de vidre, en rotlle, específic per a sales humídes, classe 3 (Rd> 45)
UNE_ENV 2633:2002, i gruix de 2 mm, model Aquarius de la casa
ALTRO o equivalent, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa
i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, inclos folrat
de mitges canyes laterals fins perfil de remat (P - 243)

46,92

60,200

2.824,58

EUR

Nivell 3

01.02.04.06

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

04

Planta 1- Habitacions i Banys

Nivell 3

07

Fusteria interior

25.236,65

1 1A24UP02

u

Porta P01-P02 per a entrada habitació, de fusta, EI 30, amb fulla
batents de fusta folrada amb HPL per a una llum de pas 84x210 cm,
amb bastiment per paret, amb tapetes i bastiment de base folrat amb
HPL, fulla batent de 40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm
alçària, de cares llises i estructura interior de fusta, folrada amb taulers
aplacats amb HPL de 8 mm per cada cara, frontises d'acer inoxidable
satinat, pany electrònic SALTO XS4 PROXI MIFARE MOD E9450 i
tanca LE8P02, de la casa Arcon i mecanisme tancaportes per a portes
tallafocs, homologat segons normes UNE-EN 1154,amb mecanisme
de pinyó-cremallera i guia lliscant, model DC135 de la marca TESA o
equivalent (P - 17)

1.238,75

11,000

13.626,25

2 1A24UP06

u

Porta P05-06 per a interior de fusta, pintada, amb fulla batents de fusta
folrada amb HPL per a una llum de pas 84x210 cm, amb bastiment per
paret, amb tapetes i bastiment de base folrat amb HPL, fulla batent de
40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises i
estructura interior de fusta, folrada amb taulers aplacats amb HPL de 8
mm per cada cara, frontises d'acer inoxidable satinat, i pany d'acer
inoxidable satinat, <LE8P02 d'Arcon o similar, pintada amb una ma
d'imprimaciói dues d'esmalt satinat (P - 19)

814,57

2,000

1.629,14

3 1A24UP03

u

Porta P03-P04, fulla i bastiment per a porta corredissa encastada amb
una llum de pas de 90x 210 cm, de cares llises, acabat superficial amb
DM folrat HPL als 4 cantells, ferratges i folrat del bastiment de base
amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada,
de cares llises i estructura interior de fusta,de cares llises i estructura
interior de fusta, folrada amb taulers aplacats amb HPL de 8 mm per
cada cara, pany d'acer inoxidable satinat, amb tanca amb indicador
exterior i accionament d'obertura d'emergencia des de l'exterior. (P 18)

813,57

2,000

1.627,14

4 EABGP762

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per
a un buit d'obra de 160x215 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 - 81)

334,05

1,000

334,05

5 EASA72RB

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P - 93)

752,72

1,000

752,72

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

PRESSUPOST
TOTAL

Nivell 3

Pàg.:

01.02.04.07

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

04

Planta 1- Habitacions i Banys

Nivell 3

08

Aparells sanitaris

19

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, de color blanc, preu superior, de 480 mm de fondària, model
Stark 3 innodor suspendido compact (ref2202090000) de Duravit o
equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 118)

246,67

8,000

1.973,36

2 EJ1BF67E

u

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en
envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada de 1.2 m i
amplària de 0.45 a 0.55 m, per a una descàrrega de 6/9 l, accionament
manual d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 120)

360,48

8,000

2.883,84

u

Lavabo fixat sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, de 52,5x32
cm, de color blanc, model D-Code (ref 0338490000) de Duravit o
equivalent, fixat sota taulell amb un mínim de sis peces especials per
fixar a taulers de HPL (P - 117)

136,12

14,000

1.905,68

4 EJ23U12A

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo model
Contromix (ref 1660600) de Grohe o equivalent, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades d'1/2´´ (P - 124)

425,33

14,000

5.954,62

5 EJ33B12F

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb
enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P
- 125)

17,59

14,000

246,26

6 EQ5AUX10

m

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de
fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells
bisellats, amb frontal de 15 cm d'alçada del mateix tipus de taulell, fixat
a estructura de base o moble amb cargols i Escaire de xapa d'acer
inoxidable per a fixació de taulell HPL, de 15 cm d'alçada i 50 cm de
fondaria i 5 mm de gruix amb aletes de 30 mm tot el contorn, cada 80
cm (P - 133)

154,84

10,400

1.610,34

7 EQ5AUX20

m

Armari sota pica del lavabos de taulell HPL de 16 mm de gruix, amb
laterals cada 60 cm, portes amb mecanismes d'acer inoc¡xidable de
30 cm d'amplada, i un prestatge central (P - 134)

327,11

10,400

3.401,94

8 EQ5ZUMA1

u

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell polit, de forma
quadrada, per a encastar aparells sanitari (P - 135)

40,06

14,000

560,84

9 EQ5ZUMA2

u

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell polit, de forma
circular, per a encastar aixetes (P - 136)

10,68

14,000

149,52

10 ED111B21

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 108)

16,26

13,600

221,14

11 ED111B71

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 110)

24,24

26,000

630,24

12 EJ42U015

u

Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de
diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 126)

22,63

10,000

226,30

Porta-rotlles de paper higiènic industrial d'acer inoxidable amb tapa,
per a rotlles de 45 cm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 127)

30,86

u

8,000

u

Penjador per tovalloles d'acer inoxidable, de 30 mm de diàmetre i 50
mm de llarg, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 128)

43,53

10,000

435,30

17 EJ1AB21P

u

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 119)

87,11

2,000

174,22

18 EJ1ZAB01

u

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana vitrificada, preu superior (P - 121)

56,24

2,000

112,48

19 EJ23A121

u

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 123)

66,77

2,000

133,54

Nivell 3

01.02.04.08

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

04

Planta 1- Habitacions i Banys

Nivell 3

09

Fusteria exterior

m2

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 107)

76,72

8,500

652,12

15 EJ22UPR1

u

Conjunt de dutxa termostàtica format per un cos d'alumini anoditzat
amb capçals d'ABS, amb dues entrades superiors de 1/2´´, amb
limitador de cabal integrat, dispositiu de prevenció de cop d'ariet,
capçal de dutxa fix, orientable en direcció, polsador temporitzat a 30

505,23

10,000

5.052,30

EUR

26.570,92

1 1A1EUF11

u

Conjunt de finestres de habitacions tipus F11 segons plànol detall, per
a un buit d'obra aproximat de 3,60 m d'amplada i 2,86 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
3 fulls fixes i 4 practicables. 2 fulls practicables amb pany normal i 2
amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de fulles connectat
al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4
amb el vidre exterior de baixa emisivitat (P - 3)

2.786,04

7,000

19.502,28

2 1A1EUF12

u

Conjunt de finestres de habitacions tipus F12 segons plànol detall, per
a un buit d'obra aproximat de 3,60 m d'amplada i 2,86 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
3 fulls fixes i 3 practicables. 1 full practicables amb pany normal i 2
amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de fulles connectat
al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4
amb el vidre exterior de baixa emisivitat (P - 4)

2.189,43

4,000

8.757,72

3 1A1EUF13

u

Conjunt de finestres de banys tipus F13 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 3,40 m d'amplada i 0,90 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, amb 4 fulls corresdissos i zona superior
amb persiana de ventilació. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 3+3/8/4
amb el vidre exterior laminat amb butiral glaçat (P - 5)

1.058,61

2,000

2.117,22

4 EASA71LF

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
100x210 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada (P 90)

516,54

2,000

1.033,08

5 KAWS1230

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb
caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada,
segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 249)

64,03

2,000

128,06

6 E7J21191

m

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30
mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 48)

3,19

184,000

586,96

246,88

14 EC1K1501

20

16 EJ4ZU110

TOTAL

3 EJ13U71H

Pàg.:
segons, aixeta de regulació de temperatura, amb regulació de
temperatura màxima a 38ºC, sistema de seguretat de tall d'aigue si
manca aigua freda, sistema anti-legionella, model PRESTO DL 900 ref
88683 o equivalent, muntat superficialment (P - 122)

17.969,30

1 EJ14U211

13 EJ4ZU015

PRESSUPOST

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

PRESSUPOST
7 E7J5A01A

TOTAL

m

Nivell 3

Pàg.:
Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació (P - 49)

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

04

Planta 1- Habitacions i Banys

Nivell 3

10

Cel Rasos

2 E842YYB5

3 E8443260

TOTAL

184,000

01.02.04.09

Obra

1 E8444105

1,72

m2

m2

m2

Nivell 3

38,74

Cel ras registrable de plaques de fibres minerals compactades, acabat
superficial amb vel de vidre de color blanc, amb cantell
rebaixat/ranurat, de 1200 x 400 mm i 18 a 12,5 mm de gruix, classe
d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura
d'alumini lacat vista en un sentit, formada per perfils principals en
forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,5 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils distanciadors
de seguretat cada 2 m per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim, model Danoline Visona-Regula, amb perfils tipus T24 de
Knaufo equivalent (P - 53)

54,86

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 54)

36,22

44,000

186,800

28,800

01.02.04.10
01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

05

Planta 2- Habitacions i Banys

Nivell 3

01

Enderrocs

316,48

32.441,80

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x
600 mm i 12.5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 55)

Obra

21

1.704,56

10.247,85

1.043,14

12.995,55

PRESSUPOST

Pàg.:

22

6 K21AUA11

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals,
desmuntatge dels panys electrónics pels seu reaprofitament,
guardant-los en caixes individuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor de la resta de runa (P - 184)

19,25

13,000

250,25

7 K2161511

m2

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 169)

6,45

19,000

122,55

8 K219U421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, o rajola hidraulica, incloent sòcols
perimetrals, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor (P - 181)

6,67

36,800

245,46

9 K219S913

m2

Enderroc de solera de taulers ceràmics i base d'envanets, de fins a 30
cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 180)

11,70

36,800

430,56

10 K21D1011

m

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 189)

3,11

24,000

74,64

11 K2183501

m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 172)

10,23

126,000

1.288,98

12 K218A410

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 174)

5,56

214,000

1.189,84

13 K2197821

m

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 178)

1,33

242,300

322,26

14 K21AUX20

u

Desmuntatge de pany de les portes de les habitacions i embalat per a
dipositarlos al magatzem de recanvis de l'alberg (P - 186)

8,01

19,000

152,19

15 K21AU015

u

Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues
fulles batents, de fusta o metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor (P - 183)

12,79

14,000

179,06

16 K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà
i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió
o contenidor (P - 170)

14,64

169,600

2.482,94

17 K21C60J2

m2

Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+5 mm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor (P - 188)

7,40

67,400

498,76

18 K21AUX11

m2

Arrencada de fulls i bastiments de tancaments exteriors d'alumini
inclós el bastiment de base amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor (P - 185)

13,76

60,400

831,10

TOTAL

Nivell 3

01.02.05.01

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

05

Planta 2- Habitacions i Banys

Nivell 3

02

Ram de paleta

9.456,66

1 K21JUBN4

u

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament amb tubs,
accessoris i aixetes per bany BN101/BN102 , amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor (P - 194)

293,42

2,000

586,84

1 K6147R13

m2

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70
mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb adhesiu cola en base escaiola (P - 218)

17,47

24,000

419,28

2 K21JB111

u

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i
desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P
- 190)

15,72

6,000

94,32

2 EAPF5183

u

Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a
gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a una llum de pas de 80 x 205
cm (P - 86)

91,93

2,000

183,86

3 K5Z2FW4A

m2

16,000

341,12

u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 191)

17,36

12,000

208,32

Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de
ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 212)

21,32

3 K21JD111

4 K5Z1FVK0

m2

25,82

4,800

123,94

4 K21JE111

u

Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió
de les xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 192)

25,35

8,000

202,80

Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria
I, de 290x140x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra
superior de pasta de ciment ràpid (P - 209)

5 K218UMAM

m2

Arrencada de mampares divissoeries sanitaris HPL, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor (P - 175)

5,56

53,200

295,79

EUR

TOTAL
Obra

Nivell 3

01.02.05.02
01

1.068,20

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

PRESSUPOST

Pàg.:

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

05

Planta 2- Habitacions i Banys

Nivell 3

03

Envans guix laminat

1 E65283BR

2 E44Z5A25

m2

kg

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al
foc (F) a cada cara de 15 mm de gruix cada una, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de
resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W (P - 41)

72,62

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent
sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i
amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb
soldadura (P - 25)

4,05

249,000

809,600

23

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de
formigó (P - 29)

7,67

288,000

2.208,96

4 E6526BB5

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla
reforçada en H amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes
tipus estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H)
de 15 mm de gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques de
llana mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W (P - 40)

67,63

32,000

2.164,16

Nivell 3

01.02.05.03

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

05

Planta 2- Habitacions i Banys

Nivell 3

04

Divissories Banys

1 E66AA100

u

25.734,38

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i
lateral fix, de 80 cm d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les
dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i
perfil superior de suport amb elements de fixació (P - 42)

246,93

15,000

3.703,95

2 E66AB090

u

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares, amb perfils de fixació i
peus regulables d'acer inoxidable (P - 43)

302,50

10,000

3.025,00

3 E66AUVID

u

Mampara per a dutxa 80x95 cm, 205 cm d'alçada, en dos costats amb
angle, amb dues portes correderes, un a cada costat, de 40 cm, amb
estructura de perfils de subjecció d'acer inoxidable, amb vidre trempat
de 6 mm i tractament anticalç, i perfils d'estanqueitat amb tancament
magnètic (P - 44)

597,61

2,000

1.195,22

TOTAL

Nivell 3

01.02.05.04

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

05

Planta 2- Habitacions i Banys

Nivell 3

05

Revestiments i acabats

7.924,17

EUR

24

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 223)

23,77

56,000

1.331,12

2 E82C1T1K

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola
de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN
14411), preu alt, d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888) (P - 52)

64,01

131,600

8.423,72

3 L81R7306

m2

Reposició d'enguixat de més de 4 m2 en paret o sostre pla (P - 257)

24,61

143,000

3.519,23

4 K89A2BB0

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de
protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(P - 235)

21,83

4,840

105,66

5 E89ACDJ0

m2

Pintat de portes vidrieres d'acer, amb pintura partícules metàl·liques,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 67)

23,27

11,440

266,21

6 E865UX10

m2

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades
amb resina sintètica, de 12 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb làmina
d'HPL de color, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de
fusta (P - 62)

102,06

129,600

13.226,98

7 K898KTA0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica,
amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 233)

8,79

28,800

253,15

8 E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat
llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat (P - 64)

4,96

828,000

4.106,88

9 K898J720

m2

Pintat de parament vertical/horitzontal de guix, amb pintura acrílica
amb dues capes (P - 231)

9,81

71,800

704,36

3.278,88

u

Pàg.:

1 K81131B2

18.082,38

3 E4ZW1350

TOTAL

PRESSUPOST

TOTAL

Nivell 3

01.02.05.05

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

05

Planta 2- Habitacions i Banys

Nivell 3

06

Paviments

31.937,31

1 K93AD175K9E0 m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta
autoanivellant de ciment d'assecatge ràpid tipus CT-C30-F7-A2
segons UNE-EN 13813 de la casa MAPEI model TOP-CEM PRONTO
o equivalent, aplicada manualment (P - 241)

36,98

88,000

3.254,24

2 K5ZHUGE7

u

Bonera de poliamida reforçada amb fibra de vidre de diàmetre 84 mm,
amb base de 300x300 mm adherida sobre impermeabilització (P - 216)

50,91

14,000

712,74

3 K785UX10

m2

Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb
una dotació 2.5 kg/m2 prévia imprimació (P - 220)

34,21

44,000

1.505,24

4 ED5FU176

m

Canal d'acerinoxidable sense pendent, d'amplària 100 mm i 30 mm
d'alçària, amb perfil lateral per clipar paviment vinílic, amb reixa d'acer
inoxidable, de la casa Darlex o equivalent,col·locada sobre base de
morter i connectada a baixant (P - 113)

110,66

6,000

663,96

5 ED51E08M

u

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat
amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable, per a una càrrega classe L 15, col·locada amb morter per a
ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 ) (P - 112)

97,92

4,000

391,68

6 K9P2UA20

m2

Paviment vinílic homogeni amb granilats d'alumini,regorçata amb fibra
de vidre, en rotlle, específic per a sales humídes, classe 3 (Rd> 45)
UNE_ENV 2633:2002, i gruix de 2 mm, model Aquarius de la casa
ALTRO o equivalent, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa
i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, inclos folrat
de mitges canyes laterals fins perfil de remat (P - 243)

46,92

60,200

2.824,58

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
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Desembre 2018

PRESSUPOST

Pàg.:

25

7 K9U8UR20

u

Peça per a formació de mitja canya amb acabat exterior semicircular
per paviments vinílics tipus Altro, de radi 20 mm , per a sòcol,
col·locat amb tacs d'expansió i cargols (P - 245)

15,18

67,000

1.017,06

8 K9U8UT03

m

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic a la paret, model CAP
STRIP C8 d'Altro, d'alumini anoditzat, de 45 mm d'alçada 2 mm de
gruix col·locada amb fixacions mecàniques. (P - 246)

17,56

67,000

1.176,52

15,75

4,000

63,00

4,17

220,400

919,07

9 K9U8UT05

m

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic en els punts de transició a
altre tipus de paviment, model Visege VR d'Altro, d'alumini anoditzat,
de 30 mm d'amplada i 8 mm de gruix col·locada amb fixacions
mecàniques. (P - 247)

10 E9Z21100

m2

Rebaixat del paviment de terratzo o pedra (P - 80)

11 K9P4UZ10

m2

Paviment de cautxú d'Artigo tipus Screed, de superficie llisa amb
efecte polit i tractament de protecció superficial PRO o equivalent, en
rotllos de 14 x 1,9 m, classe 23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i
de 3 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi (P - 244)

47,91

220,400

10.559,36

12 E9U61AA1

m

Sòcol de làmina de goma, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat
amb adhesiu en dispersió aquosa (P - 76)

8,87

242,300

2.149,20

TOTAL

Nivell 3

01.02.05.06

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

05

Planta 2- Habitacions i Banys

Nivell 3

07

Fusteria interior

1 1A24UP02

2 1A24UP06

3 1A24UP03

4 EABGP762

5 EASA72RB

u

u

u

u

u

PRESSUPOST
TOTAL

Nivell 3

01.02.05.07

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

05

Planta 2- Habitacions i Banys

Nivell 3

08

Aparells sanitaris

1.238,75

Porta P05-06 per a interior de fusta, pintada, amb fulla batents de fusta
folrada amb HPL per a una llum de pas 84x210 cm, amb bastiment per
paret, amb tapetes i bastiment de base folrat amb HPL, fulla batent de
40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises i
estructura interior de fusta, folrada amb taulers aplacats amb HPL de 8
mm per cada cara, frontises d'acer inoxidable satinat, i pany d'acer
inoxidable satinat, <LE8P02 d'Arcon o similar, pintada amb una ma
d'imprimaciói dues d'esmalt satinat (P - 19)

814,57

Porta P03-P04, fulla i bastiment per a porta corredissa encastada amb
una llum de pas de 90x 210 cm, de cares llises, acabat superficial amb
DM folrat HPL als 4 cantells, ferratges i folrat del bastiment de base
amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa encastada,
de cares llises i estructura interior de fusta,de cares llises i estructura
interior de fusta, folrada amb taulers aplacats amb HPL de 8 mm per
cada cara, pany d'acer inoxidable satinat, amb tanca amb indicador
exterior i accionament d'obertura d'emergencia des de l'exterior. (P 18)

813,57

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per
a un buit d'obra de 160x215 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 - 81)

334,05

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una
llum de 160x210 cm, preu alt amb tanca antipànic, col·locada (P - 93)

752,72

11,000

2,000

2,000

1,000

1,000

13.626,25

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i
tapa, de color blanc, preu superior, de 480 mm de fondària, model
Stark 3 innodor suspendido compact (ref2202090000) de Duravit o
equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 118)

246,67

8,000

1.973,36

2 EJ1BF67E

u

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en
envà lleuger o de plaques, amb una alçària aproximada de 1.2 m i
amplària de 0.45 a 0.55 m, per a una descàrrega de 6/9 l, accionament
manual d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 120)

360,48

8,000

2.883,84

3 EJ13U71H

u

Lavabo fixat sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, de 52,5x32
cm, de color blanc, model D-Code (ref 0338490000) de Duravit o
equivalent, fixat sota taulell amb un mínim de sis peces especials per
fixar a taulers de HPL (P - 117)

136,12

14,000

1.905,68

4 EJ23U12A

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo model
Contromix (ref 1660600) de Grohe o equivalent, muntada
superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu
alt, amb dues entrades d'1/2´´ (P - 124)

425,33

14,000

5.954,62

5 EJ33B12F

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb
enllaç de diàmetre 25 mm, connectat a la xarxa de petita evacuació (P
- 125)

17,59

14,000

246,26

6 EQ5AUX10

m

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de
fusta HPL, de 16 mm de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells
bisellats, amb frontal de 15 cm d'alçada del mateix tipus de taulell, fixat
a estructura de base o moble amb cargols i Escaire de xapa d'acer
inoxidable per a fixació de taulell HPL, de 15 cm d'alçada i 50 cm de
fondaria i 5 mm de gruix amb aletes de 30 mm tot el contorn, cada 80
cm (P - 133)

154,84

10,400

1.610,34

7 EQ5AUX20

m

Armari sota pica del lavabos de taulell HPL de 16 mm de gruix, amb
laterals cada 60 cm, portes amb mecanismes d'acer inoc¡xidable de
30 cm d'amplada, i un prestatge central (P - 134)

327,11

10,400

3.401,94

8 EQ5ZUMA1

u

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell polit, de forma
quadrada, per a encastar aparells sanitari (P - 135)

40,06

14,000

560,84

9 EQ5ZUMA2

u

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell polit, de forma
circular, per a encastar aixetes (P - 136)

10,68

14,000

149,52

10 ED111B21

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 108)

16,26

13,600

221,14

11 ED111B71

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 110)

24,24

26,000

630,24

12 EJ42U015

u

Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de
diàmetre, capacitat 1 l i accionat per polsador, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 126)

22,63

10,000

226,30

13 EJ4ZU015

u

Porta-rotlles de paper higiènic industrial d'acer inoxidable amb tapa,
per a rotlles de 45 cm de diàmetre, col·locat amb fixacions
mecàniques (P - 127)

30,86

8,000

246,88

14 EC1K1501

m2

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler
de fusta (P - 107)

76,72

8,500

652,12

15 EJ22UPR1

u

Conjunt de dutxa termostàtica format per un cos d'alumini anoditzat
amb capçals d'ABS, amb dues entrades superiors de 1/2´´, amb
limitador de cabal integrat, dispositiu de prevenció de cop d'ariet,
capçal de dutxa fix, orientable en direcció, polsador temporitzat a 30

505,23

10,000

5.052,30

1.627,14

752,72

EUR

17.969,30

u

1.629,14

334,05

26

1 EJ14U211

25.236,65

Porta P01-P02 per a entrada habitació, de fusta, EI 30, amb fulla
batents de fusta folrada amb HPL per a una llum de pas 84x210 cm,
amb bastiment per paret, amb tapetes i bastiment de base folrat amb
HPL, fulla batent de 40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm
alçària, de cares llises i estructura interior de fusta, folrada amb taulers
aplacats amb HPL de 8 mm per cada cara, frontises d'acer inoxidable
satinat, pany electrònic SALTO XS4 PROXI MIFARE MOD E9450 i
tanca LE8P02, de la casa Arcon i mecanisme tancaportes per a portes
tallafocs, homologat segons normes UNE-EN 1154,amb mecanisme
de pinyó-cremallera i guia lliscant, model DC135 de la marca TESA o
equivalent (P - 17)

Pàg.:

EUR
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Pàg.:

27

segons, aixeta de regulació de temperatura, amb regulació de
temperatura màxima a 38ºC, sistema de seguretat de tall d'aigue si
manca aigua freda, sistema anti-legionella, model PRESTO DL 900 ref
88683 o equivalent, muntat superficialment (P - 122)

7 E7J5A01A

16 EJ4ZU110

u

Penjador per tovalloles d'acer inoxidable, de 30 mm de diàmetre i 50
mm de llarg, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 128)

43,53

10,000

435,30

17 EJ1AB21P

u

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de
color blanc, preu alt, col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació (P - 119)

87,11

2,000

174,22

18 EJ1ZAB01

u

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a
abocador de porcellana vitrificada, preu superior (P - 121)

56,24

2,000

112,48

19 EJ23A121

u

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de
llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´ (P - 123)

66,77

2,000

133,54

TOTAL

Nivell 3

01.02.05.08

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

05

Planta 2- Habitacions i Banys

Nivell 3

09

Fusteria exterior

1 1A1EUF11

2 1A1EUF12

u

u

Conjunt de finestres de habitacions tipus F11 segons plànol detall, per
a un buit d'obra aproximat de 3,60 m d'amplada i 2,86 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
3 fulls fixes i 4 practicables. 2 fulls practicables amb pany normal i 2
amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de fulles connectat
al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4
amb el vidre exterior de baixa emisivitat (P - 3)

2.786,04

Conjunt de finestres de habitacions tipus F12 segons plànol detall, per
a un buit d'obra aproximat de 3,60 m d'amplada i 2,86 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4,
estanqueitat a l'aigua 9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb
3 fulls fixes i 3 practicables. 1 full practicables amb pany normal i 2
amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de fulles connectat
al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4
amb el vidre exterior de baixa emisivitat (P - 4)

2.189,43

7,000

Nivell 3

4,000

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

02

Actuacions de reforma interior

Nivell 2

05

Planta 2- Habitacions i Banys

Nivell 3

10

Cel Rasos

2,000

2.117,22

4 EASA71LF

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de
100x210 cm, preu alt amb finestreta i tanca antipànic, col·locada (P 90)

516,54

2,000

1.033,08

5 KAWS1230

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb
caixa, amb polsador de desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V
c.c. de tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica articulada,
segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret (P - 249)

64,03

2,000

128,06

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30
mm, col·locat a pressió a l'interior del junt (P - 48)

3,19

184,000

586,96

EUR

1,72

184,000

28
316,48

32.441,80

1 E8444105

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x
600 mm i 12.5 mm de gruix , sistema desmuntable amb estructura
d'acer galvanitzat vist format per perfils principals amb forma de T
invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris
col·locats formant retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim (P - 55)

38,74

44,000

1.704,56

2 E842YYB5

m2

Cel ras registrable de plaques de fibres minerals compactades, acabat
superficial amb vel de vidre de color blanc, amb cantell
rebaixat/ranurat, de 1200 x 400 mm i 18 a 12,5 mm de gruix, classe
d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la
humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura
d'alumini lacat vista en un sentit, formada per perfils principals en
forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,5 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils distanciadors
de seguretat cada 2 m per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim, model Danoline Visona-Regula, amb perfils tipus T24 de
Knaufo equivalent (P - 53)

54,86

186,800

10.247,85

3 E8443260

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a
revestir, de 12,5 mm de gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer
galvanitzat format per perfils principals col·locats cada 1000 mm i
perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m
com a màxim (P - 54)

36,22

28,800

1.043,14

TOTAL

1.058,61

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de
silicona neutra, aplicada amb pistola manual, prèvia imprimació (P - 49)

Obra

8.757,72

Conjunt de finestres de banys tipus F13 segons plànol detall, per a un
buit d'obra aproximat de 3,40 m d'amplada i 0,90 d'alçada, amb
perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, amb 4 fulls corresdissos i zona superior
amb persiana de ventilació. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 3+3/8/4
amb el vidre exterior laminat amb butiral glaçat (P - 5)

Pàg.:

01.02.05.09

19.502,28

u

m

TOTAL

m

26.570,92

3 1A1EUF13

6 E7J21191

PRESSUPOST

Nivell 3

01.02.05.10

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

03

Actuacions façana i coberta

Nivell 2

01

Façanes edifici B

12.995,55

1 K121X251

m2

Muntatge, amortització durant el temps de l'obra i desmuntatge de
bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de
poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2
de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats (P 161)

17,31

1.287,000

22.277,97

2 K4FRUX20

m

Reparació cantell voladis repicant els morters deteriorats fins arribar a
les armadures, raspatllat de les mateixes, apliació de passivant i pont
d'unió i reconstrucció del volum amb morters de reapració i arrebossat
del conjunt, treballantamb plataforma elevadora (P - 204)

87,59

15,000

1.313,85

3 K45R11A1

m2

Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del
formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals
i amb raig de sorra, passivat de les armadures, imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 200)

202,23

12,600

2.548,10

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

PRESSUPOST
4 K8KRUX10

5 K45RA2A1

6 K6121512

m

m

m2

Pàg.:
Reparació de fissura de escopidor de pedra artificial, armat, amb
repicat del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb
mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les armadures,
imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines
epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació
i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 237)

71,87

Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat
del formigó, sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans
manuals, passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont
d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la part
afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa
sobre contenidor (P - 201)

87,00

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15,
de 290x140x190 mm , per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat
M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2 (P 217)

28,43

42,000

31,400

10,000

29

3.018,54

2.731,80

m

Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de
ciment blanc, buixardada, amb trencaaigües a un cantell, col·locada
amb morter mixt 1:2:10 (P - 69)

82,13

7,000

574,91

8 K81RX6C2

m2

Reparació del l'arrebossat dles paramwnts exteriors, amb sanejament
dels revestiemnts deteriorats, i aplicació d'un arrebossat reglejat sobre
parament vertical exterior, amb morter mixt 1:2:10, remolinat (P - 225)

62,25

200,000

12.450,00

9 K878C1G0

m2

Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació durant 24 hores
d'aigua nebulitzada amb broquets cònics d'atomització hidràulica, amb
orifici de sortida de 0,41 a 0,76 micres, i diàmetre de gota de 80 a 120
micres, i escombrat posterior amb raig d'aigua a pressió i raspall (P 227)

9,45

387,500

3.661,88

10 K898U005

m2

Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 234)

11,08

1.031,000

11.423,48

11 K12GX000

u

Retirada de la façana d'instal·lacions anulades, cables i tubs sense
servei, equips de compressors, etc. (P - 162)

825,65

1,000

825,65

12 KQZ8U014

m

Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat
transparent amb 4 fileres de pues d'acer inoxidable, fixada
mecànicament (P - 255)

19,21

100,000

1.921,00

13 ED15N911

m

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides (P - 111)

58,40

20,000

1.168,00

14 E89FXCGB

m

Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de
dissolvent desengreixant i una capa d'acabat fins a 20 cm de diàmetre,
com a màxim (P - 68)

4,52

20,000

90,40

Nivell 2

01.03.01

64.289,88

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

03

Actuacions façana i coberta

Nivell 2

02

Coberta edifici B

Nivell 3

01

Creació Sortida Nova

1 K214UA00

2 E4E24515

3 145AX6HB

u

m2

m2

Perforació al sostre de fina a 100x100 cm, incloent paviment,
entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras i instal·lacions interior de
cel ras, teules, etc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor,i repàs de vores (P - 165)

138,30

Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter
de ciment foradat, R-6, de 400x200x150 mm, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2 (P - 26)

30,50

Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb cassetons de morter de
ciment amb una quantia de 0.82 m2/m2 de sostre, intereixos 0.7 m,

106,28

2,000

15,555

5,000

Pàg.:

30

amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm
de D, i una quantia 0.08 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot (P - 1)
4 K81131B2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter de ciment 1:4, remolinat (P - 223)

23,77

36,110

858,33

5 EABGUECO

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per
a un buit d'obra de 100x90 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 - 83)

303,30

1,000

303,30

6 EQN2U001

m

Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de
diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel seus extrems, amb acabat
galvanitzat, col·locats encastats en parament paredat amb morter de
ciment 1:4, elaborat a l'obra (P - 138)

108,93

3,300

359,47

7 EB122EAE

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants
cada 200 cm i brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a
l'obra amb morter (P - 99)

148,72

1,000

148,72

8 EB146A01

m

Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de gruix i 20 cm de
desenvolupament, col·locat cargolat (P - 100)

22,11

3,250

71,86

9 K898U005

m2

Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 234)

11,08

41,110

455,50

10 K522U1NK

m2

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30
peces/m2, com a màxim, col·locada amb morter mixt 1:2:10 (P - 206)

65,20

5,000

326,00

11 K52RU008

m2

Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució
de teules trencades amb teula àrab envellida, en una proporció de 5
u/m2, recol·locació teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades
amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor (P - 207)

18,25

330,000

6.022,50

284,30

7 E8K3DD4K

TOTAL

PRESSUPOST

TOTAL

Nivell 3

01.03.02.01

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

03

Actuacions façana i coberta

Nivell 2

02

Coberta edifici B

Nivell 3

02

Linea de vida Permanent

9.828,11

1 EB71UA20

u

Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat,
fixada amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1 (P 101)

34,88

2,000

69,76

2 EB71US10

u

Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge
per a suport de fixacions de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a
estructura, coberta o paviment amb fixacions mecàniques (P - 105)

140,34

6,000

842,04

3 EB71UC10

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició
7x19+0, homologat per a línia de vida horitzontal segons UNE_EN
795/A1, fixat als terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat (P - 102)

5,92

19,000

112,48

4 EB71UE20

u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal,
fixa, formats per dos terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN 795/A1
(P - 103)

298,03

2,000

596,06

5 EB71UH20

u

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer
inoxidable, fixat amb cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN
795/A1 (P - 104)

76,85

4,000

307,40

6 EB71UX10

u

Certificació del compliment delsrequisits normatiusper a unalinia de
vida permanent per un tècnic de la empresa instaladora (P - 106)

2.500,00

1,000

2.500,00

276,60

474,43

531,40
EUR

EUR

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

PRESSUPOST
TOTAL

Nivell 3

Pàg.:

01.03.02.02

Obra

01
03

Actuacions façana i coberta

Nivell 2

03

Ponts Unió edificis A i B

2 K4FRUX30

3 KF53UXR1

m

u

m

4.427,74

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

1 K61RUX10

31

Reparació d'esquerda a la última filada d'el envà de fàbrica ceràmica,
repicant els revestiments fins a descobrir els maons, treient les peces
trencades i col·locant de noves, deixant una separació d'1 cm al
sostre, retacant-lo amb guix mort, i tornant a fer els revestiments
interiros i exteriors (P - 219)

68,88

Reparació cantell voladis del pont del pas entre edificis a la planta 1,
repicant els morters deteriorats fins arribar a les armadures, raspatllat
de les mateixes, apliació de passivant i pont d'unió i reconstrucció del
volum amb morters de reapració i arrebossat del conjunt (P - 205)

53,80

Rectificació del traçat de les instal·lacions d'aigua freda o calenta
sanitaria, de tub de coure R220 (recuit) de diàmetre fins a 22 mm de
diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma UNE-EN 1057,
soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat
superficialment (P - 254)

48,57

40,000

1,000

10,000

2.755,20

Rectificació del traçat dels conductes de calefacció de tub d'acer
negre, de fins a 2´´ de diàmetre, amb grau de dificultat alt (P - 253)

64,67

10,000

646,70

5 K21C60H2

m2

Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+4 mm de gruix, amb mitjans
manuals i càrrega manual del material desmuntat sobre camió o
contenidor (P - 187)

7,15

58,290

416,77

6 KC1F9822

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8
mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral translúcid de lluna de
reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC (P 251)

76,21

58,290

4.442,28

7 K215UPAS

m2

Desmuntatge de coberta passera P2, amb mitjans manuals, i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor (P - 168)

33,34

12,000

400,08

8 K83PUV20

m2

Coberta de passera P2 de plafons d'alumini conformats en semicercle
de 560 mm de radi, amb pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb
dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides a nucli de
poliestirè i fixades amb roblons d'alumini sobre perfileria d'alumini,
incloent junts d'estanqueitat entre plafons i amb la estructura d'alumini
(P - 226)

316,71

12,000

3.800,52

Nivell 2

01.03.03

Obra

01

13.001,05

03

Actuacions façana i coberta

Nivell 2

04

Escales exteriors edifici B

1 KB1R122A

u

Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o
substitució de travessers o brèndoles, amb soldadura en l'obra (P 250)

52,94

4,000

211,76

2 K89BUXES

m2

Pintat d'escala metàl·lica d'emergència, barana, graons i estructura,
previ raspatlat de les pintures antigues i eliminació d'òxid, amb pintura
de partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i
2 d'acabat (P - 236)

37,43

334,050

12.503,49

Nivell 2

01.03.04

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

04

Espais exteriors

Nivell 2

01

Cos Dipòsits

12.715,25

EUR

32

1 K22JUX10

m3

Arrencada de plantes de la jardinera, i càrrega sobre contenidor,
retirada de terres en sacs d'1 m3 fins a lloc d'aplec amb mitjans
manuals i camió grua (P - 198)

78,93

4,500

355,19

2 K878UX18

m2

Neteja del sostre del fons de la jardinera amb raig d'aigua a pressió,
de 60 fins a 200 bar, eliminant restes de morters, terra i elements
inestables del fons per a col·locar la nova impermeabilització (P - 228)

17,10

23,400

400,14

3 K215E210

m2

Enderroc complet de coberta plana, no transitable, enjardinada, amb
mitjans manuals i martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o
contenidor (P - 167)

25,84

23,400

604,66

4 E4E8UXCE

m

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 200x200x200 mm, de
morter de ciment, categoria I, segons norma UNE-EN 771-3,
col·locada amb morter ciment 1:4, reblert amb formigó HA-25/10/F/IIa i
armat amb barres d'acer B500S (P - 28)

24,70

18,400

454,48

5 K5Z26D31

m2

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb
acabat remolinat (P - 210)

11,52

95,000

1.094,40

6 E721HEP6

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE
104402, de dues làmines, de densitat superficial 6.9 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV
de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre
làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P
- 45)

33,01

32,500

1.072,83

7 K5ZHAEB7

u

Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre
làmina bituminosa en calent (P - 215)

47,67

2,000

95,34

8 E5ZFQS00I5VS u

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de
llargària, amb cassoleta en angle, soldada sota la impermeabilització.
Article: ref. 11080002 de la serie Auxiliars de TEXSA (P - 34)

20,58

2,000

41,16

9 E4445115

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 (P - 24)

2,14

658,656

1.409,52

10 E9S11220

m2

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb
platines de 20x2 mm, en peces de 1000x500 mm, col·locat (P - 74)

75,78

15,000

1.136,70

11 E7CPAA92

m2

Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900
mm gruix 100 mm amb llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix
de la planxa perforada 0.75 mm, col·locat (P - 47)

167,30

51,840

8.672,83

12 E63ZSA4J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
coronament, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 37)

16,72

19,000

317,68

13 E63ZSC4K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
cantonera exterior, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 39)

18,31

10,800

197,75

14 E63ZSB4K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de
gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
peu de planxa, col·locat amb fixacions mecàniques (P - 38)

16,39

19,000

311,41

15 EABGU9B2

u

Porta d'acer amb bastiments de perfils laminats damb dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, amb plafons acústics del mateix tipus que el tancament de
la zona de maquinaria, pany de cop i clau, acabat lacat, col·locada
entre els palfons (P - 82)

1.264,32

1,000

1.264,32

16 K81135D2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (P - 224)

29,27

37,400

1.094,70

17 K898U005

m2

Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb
una capa de fons i dues d'acabat (P - 234)

11,08

37,400

414,39

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

TOTAL

01

Nivell 1

485,70

m

Pàg.:

Obra

53,80

4 KF11UXR1

TOTAL

PRESSUPOST
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PRESSUPOST
18 E89ABBJ0

TOTAL

m2

Nivell 2

Pàg.:
Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat (P - 66)

21,23

4,000

01.04.01

33
84,92

19.022,42

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

04

Espais exteriors

Nivell 2

02

Terrassa Menjador i escales i pas posterior

PRESSUPOST

m2

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més
de 2 m d'amplària amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P 142)

1,28

93,500

119,68

2 F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i
càrrega manual i mecànica de runa sobre camió o contenidor (P - 140)

4,50

48,000

216,00

3 F2194AK1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m
d'amplària, amb compressor i càrrega sobre camió (P - 141)

12,32

41,000

505,12

4 K2199511

m

Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor (P - 179)

5,38

26,650

143,38

5 E5Z2FD4A

m2

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x300x40 mm, col·locat amb
pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets de sostremort (P - 33)

15,44

20,000

308,80

6 E5Z26D30

m2

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix (P - 32)

10,72

40,000

428,80

7 E721HEP6

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE
104402, de dues làmines, de densitat superficial 6.9 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV
de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre
làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P
- 45)

33,01

20,000

660,20

8 F2221774

m

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70
cm de fondària, reblert i compactació amb terres seleccionades de la
pròpia excavació, sense pedres, amb retroexcavadora (P - 143)

10,49

60,000

629,40

9 KD352356

u

Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb
paret de 15 cm de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera de
formigó en massa de 10 cm (P - 252)

114,22

5,000

571,10

10 FD5H86B8

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i
de 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa
nervada classe C250, segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca
a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix (P - 149)

100,18

9,800

981,76

11 FD7FU575

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal
amb perfil rígid nervat exteriorment, col·locat envoltat de formigó fins a
15 cm per sobre de la directriu superior, i amb una base de sorra, unió
elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà (P - 150)

39,12

35,000

1.369,20

12 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM (P - 144)

1,47

95,000

139,65

13 F923RJ10

m3

Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de
40 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material (P - 145)

19,05

95,000

1.809,75

14 F9F1U141

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i
8 cm de gruix, colorejat en massa amb acabat rústic color cortesn
model Tegula Six de BREINCOo equivalent, sobre llit de sorra de 10
cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del
paviment acabat (P - 146)

43,21

68,000

2.938,28

15 F9F5UX10

m2

Paviment de peces prefabricades de formigo colorejat en massa de
40x40 cm i 3.5 cm de gruix, color corten, model Llosa Vulcano de
BREINCO o equivalent, en voreres, col·locades amb morter de ciment
1:6 (P - 147)

49,89

50,000

2.494,50

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i
arrebossada amb morter mixt 1:2:10 (P - 79)

24,71

16 E9VZ19AK

m

37,500

926,63
EUR

34

17 F9V3U010

m

Esglaó de peces prefabricades de formigó colorejat en massa amb
acabat rústic de 60x30x5 cm, corten, model ISHI Llosa Vulcano de
BREINCO o equivalent, col·locat en frontal i estesa a truc de maceta
amb morter (P - 148)

34,86

37,500

1.307,25

18 EABGXA7E

u

Porta i reixa de jardí segons detall PLanol 43, de perfils d'acer
galvanitzat en perfils laminats, amb barrots fets d'angulars 50x50 mm
capiculats amb separació de 100 mm entre vertexs, amb una part fixa
de 63 cm d'amplada, i una fulla batent de 135 cm, fixat el conjunt a la
base amb tacs químics, alçada de 95 cm, pany de cop i clau, acabat
esmaltat, col·locada (P - 85)

990,83

1,000

990,83

TOTAL
1 F2194U32

Pàg.:

Nivell 2

01.04.02

16.540,33

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

04

Espais exteriors

Nivell 2

03

Jardinera exterior menjador

1 K22JUX10

m3

Arrencada de plantes de la jardinera, i càrrega sobre contenidor,
retirada de terres en sacs d'1 m3 fins a lloc d'aplec amb mitjans
manuals i camió grua (P - 198)

78,93

8,478

669,17

2 K878UX18

m2

Neteja del sostre del fons de la jardinera amb raig d'aigua a pressió,
de 60 fins a 200 bar, eliminant restes de morters, terra i elements
inestables del fons per a col·locar la nova impermeabilització (P - 228)

17,10

14,130

241,62

3 K4FR11F1

m

Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i
sanejament previ de la zona afectada, col·locació de grapes amb acer
en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30
cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual
de runa sobre contenidor (P - 203)

51,91

6,000

311,46

4 14E2UX10

m2

Paret tancament jardinera de directriu corva, per a revestir, de 20 cm
de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200
mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2), massissada amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de
ciment, de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat
amb acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic
>= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter de
ciment, m2 de superfície realment executada (P - 2)

57,74

7,000

404,18

5 K81135D2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària,
com a màxim, amb morter mixt 1:0,5:4, remolinat (P - 224)

29,27

39,000

1.141,53

6 E5Z15A2B

m2

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de
ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix
mitjà, amb acabat remolinat (P - 31)

14,41

14,130

203,61

7 K5Z26D31

m2

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb
acabat remolinat (P - 210)

11,52

41,538

478,52

8 ED111B61

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a
baixant, caixa o clavegueró (P - 109)

20,30

6,000

121,80

9 E721HEP6

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE
104402, de dues làmines, de densitat superficial 6.9 kg/m2 formada
per làmina de betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura FV
de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard sobre
làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació (P
- 45)

33,01

41,538

1.371,17

10 K5ZHAEB7

u

Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre
làmina bituminosa en calent (P - 215)

47,67

4,000

190,68

11 EDZZUX10

u

Sobreixidor jardinera de pedra artificial (P - 116)

73,57

2,000

147,14

EUR
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Pàg.:

35

12 E511HAFK

m2

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna
d'elaboració mecànica, amb acabat ratllat, de color vermell i de 28x14
cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10 (P - 30)

16,80

20,893

351,00

13 K7B11190

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir (P - 221)

2,54

41,538

105,51

14 ER3P2154

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat
elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs
de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals (P - 139)

111,79

3,456

386,35

15 1R431230

m2

Subministrament i plantació en cobertes enjardinades extensives de
plantes del gènere Sedum, subministrades en test, considerant una
densitat de plantació de 12 u/m2 i primer reg (P - 20)

27,03

9,600

259,49

TOTAL

Nivell 2

01.04.03

6.383,23

Obra

01

Pressupost Rehabilitació Edifici B Alberg Obra Civil

Nivell 1

10

Assajos i control qualitat

1 J441L500

u

Jornada per a revisió de la documentació del material base i
d'aportació de les soldadures i de la qualificació dels soldadors que
intervenen a l'obra (P - 157)

660,00

5,000

3.300,00

2 J441B007

u

Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i
classificació d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 1435, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10 (P - 155)

57,67

10,000

576,70

3 J441D00S

u

Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la
norma UNE-EN 571-1, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 15 (P - 156)

29,26

10,000

292,60

4 J0B16601

u

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció,
allargament i estricció d'una proveta d'acer laminat, segons la norma
UNE-EN ISO 6892-1 (P - 154)

157,05

4,000

628,20

5 J0B0UX10

u

Determinació de la composició química i de les característiques
mecàniques d'una proveta d'acer no aliat laminat en calent, segons la
norma UNE-EN 10025-2 (determinació soldabilitat) (P - 153)

188,10

4,000

752,40

6 J060JR08

u

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i
determinació de la resistència a tracció per flexió de 3 provetes de
formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN 14651 (P - 152)

297,32

5,000

1.486,60

7 J911G2CD

u

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de
determinacions igual o superior a 10 (P - 160)

86,35

3,000

259,05

8 J7V1N600

u

Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines
impermeabilitzants del mateix tipus (P - 158)

363,62

3,000

1.090,86

9 J7VC2134

u

Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al
soroll aeri de les divisions interiors verticals o horitzontals, segons la
norma UNE-EN ISO 140-4 (P - 159)

1.625,60

2,000

3.251,20

TOTAL

Nivell 1

01.10

11.637,61

EUR
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WĂǀŝŵĞŶƚ
ĞůZĂƐ
ZĂŵƉĂůĞƚĂ
&ƵƐƚĞƌŝĂĞǆƚĞƌŝŽƌ
ZĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌŝŽƌƐ
WŝŶƚƵƌĂŝĂĐĂďĂƚƐ
ĂŵďƌĂŽŶŐĞůĂĐŝſ
WDĞŶũĂĚŽƌͲƵŝŶĂͲ^ĞƌǀĞŝƐ

ϯ͘ϵϳϰ͕ϭϰ
ϮϬ͘Ϭϰϴ͕ϬϮ
ϭϰ͘ϳϮϯ͕Ϯϱ
ϭ͘ϰϬϮ͕ϲϲ
ϯϳ͘Ϯϰϵ͕ϵϲ
ϵ͘ϴϳϵ͕ϲϯ
ϰ͘ϲϮϱ͕ϲϳ
ϲ͘ϭϴϴ͕ϰϱ

Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϰ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϰ͘Ϭϭ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϰ͘ϬϮ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϰ͘Ϭϯ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϰ͘Ϭϰ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϰ͘Ϭϱ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϰ͘Ϭϲ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϰ͘Ϭϳ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϰ͘Ϭϴ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϰ͘Ϭϵ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϰ͘ϭϬ
dŽƚĂůϬϭ͘ϬϮ͘Ϭϰ

WůĂŶƚĂϭͲ,ĂďŝƚĂĐŝŽŶƐŝĂŶǇƐ
ŶĚĞƌƌŽĐƐ
ZĂŵĚĞƉĂůĞƚĂ
ŶǀĂŶƐŐƵŝǆůĂŵŝŶĂƚ
ŝǀŝƐƐŽƌŝĞƐĂŶǇƐ
ZĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚƐŝĂĐĂďĂƚƐ
WĂǀŝŵĞŶƚƐ
&ƵƐƚĞƌŝĂŝŶƚĞƌŝŽƌ
ƉĂƌĞůůƐƐĂŶŝƚĂƌŝƐ
&ƵƐƚĞƌŝĂĞǆƚĞƌŝŽƌ
ĞůZĂƐŽƐ
WůĂŶƚĂϭͲ,ĂďŝƚĂĐŝŽŶƐŝĂŶǇƐ

ϭϬ͘ϭϱϰ͕ϵϵ
ϭ͘Ϭϲϴ͕ϮϬ
Ϯϵ͘Ϭϯϰ͕Ϯϰ
ϳ͘ϵϮϰ͕ϭϳ
ϯϭ͘ϵϯϳ͕ϯϭ
Ϯϱ͘Ϯϯϲ͕ϲϱ
ϭϳ͘ϵϲϵ͕ϯϬ
Ϯϲ͘ϱϳϬ͕ϵϮ
ϯϮ͘ϰϰϭ͕ϴϬ
ϭϮ͘ϵϵϱ͕ϱϱ

Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϱ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϱ͘Ϭϭ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϱ͘ϬϮ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϱ͘Ϭϯ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϱ͘Ϭϰ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϱ͘Ϭϱ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϱ͘Ϭϲ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϱ͘Ϭϳ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϱ͘Ϭϴ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϱ͘Ϭϵ
Ϭϭ͘ϬϮ͘Ϭϱ͘ϭϬ
dŽƚĂůϬϭ͘ϬϮ͘Ϭϱ
dŽƚĂůϬϭ͘ϬϮ

WůĂŶƚĂϮͲ,ĂďŝƚĂĐŝŽŶƐŝĂŶǇƐ
ŶĚĞƌƌŽĐƐ
ZĂŵĚĞƉĂůĞƚĂ
ŶǀĂŶƐŐƵŝǆůĂŵŝŶĂƚ
ŝǀŝƐƐŽƌŝĞƐĂŶǇƐ
ZĞǀĞƐƚŝŵĞŶƚƐŝĂĐĂďĂƚƐ
WĂǀŝŵĞŶƚƐ
&ƵƐƚĞƌŝĂŝŶƚĞƌŝŽƌ
ƉĂƌĞůůƐƐĂŶŝƚĂƌŝƐ
&ƵƐƚĞƌŝĂĞǆƚĞƌŝŽƌ
ĞůZĂƐŽƐ
WůĂŶƚĂϮͲ,ĂďŝƚĂĐŝŽŶƐŝĂŶǇƐ
ĐƚƵĂĐŝŽŶƐĚĞƌĞĨŽƌŵĂŝŶƚĞƌŝŽƌ

/DWE/sϯ

/DWE/sϮ

ϵϮ͘ϲϵϱ͕ϵϵ

ϱ͘ϲϱϯ͕ϰϬ
ϴ͘ϵϱϰ͕ϵϱ
ϭϴ͘ϭϲϳ͕ϬϮ
ϵ͘ϵϵϴ͕ϱϳ
ϯϰ͘ϲϱϰ͕ϯϮ
ϱϰ͘ϭϳϭ͕Ϭϱ
ϭ͘ϳϵϮ͕Ϭϯ
ϱϮϵ͕ϯϲ
ϰ͘ϱϮϬ͕ϴϯ
ϰ͘ϲϰϵ͕Ϭϱ
ϭϰϯ͘ϬϵϬ͕ϱϴ

Ϯ͘ϴϳϰ͕ϭϱ
ϯ͘ϮϬϳ͕ϱϰ
Ϯ͘ϰϯϲ͕ϴϰ
ϰ͘ϭϲϰ͕ϳϴ
ϲϱϬ͕ϱϯ
ϭ͘ϲϲϱ͕ϱϮ
ϭϰ͘ϵϵϵ͕ϯϲ

ϵϴ͘Ϭϵϭ͕ϳϴ

ϭϵϱ͘ϯϯϯ͕ϭϯ

ϵ͘ϰϱϲ͕ϲϲ
ϭ͘Ϭϲϴ͕ϮϬ
Ϯϱ͘ϳϯϰ͕ϯϴ
ϳ͘ϵϮϰ͕ϭϳ
ϯϭ͘ϵϯϳ͕ϯϭ
Ϯϱ͘Ϯϯϲ͕ϲϱ
ϭϳ͘ϵϲϵ͕ϯϬ
Ϯϲ͘ϱϳϬ͕ϵϮ
ϯϮ͘ϰϰϭ͕ϴϬ
ϭϮ͘ϵϵϱ͕ϱϱ
ϭϵϭ͘ϯϯϰ͕ϵϰ
ϲϰϮ͘ϴϰϵ͕ϳϵ

/DWE/sϭ

EŝǀĞůů
Ϭϭ͘Ϭϯ
Ϭϭ͘Ϭϯ͘Ϭϭ
Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϬϮ
Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϬϮ
Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϬϮ͘Ϭϭ
Ϭϭ͘Ϭϯ͘ϬϮ͘ϬϮ
Ϭϭ͘Ϭϯ͘Ϭϯ
Ϭϭ͘Ϭϯ͘Ϭϰ
dŽƚĂůϬϭ͘Ϭϯ

ĞƐĐƌŝƉĐŝſ
ĐƚƵĂĐŝŽŶƐĨĂĕĂŶĂŝĐŽďĞƌƚĂ
&ĂĕĂŶĞƐĞĚŝĨŝĐŝ
ŽďĞƌƚĂĞĚŝĨŝĐŝ
ŽďĞƌƚĂĞĚŝĨŝĐŝ
ƌĞĂĐŝſ^ŽƌƚŝĚĂEŽǀĂ
>ŝŶĞĂĚĞǀŝĚĂWĞƌŵĂŶĞŶƚ
WŽŶƚƐhŶŝſĞĚŝĨŝĐŝƐŝ
ƐĐĂůĞƐĞǆƚĞƌŝŽƌƐĞĚŝĨŝĐŝ
ĐƚƵĂĐŝŽŶƐĨĂĕĂŶĂŝĐŽďĞƌƚĂ

Ϭϭ͘Ϭϰ
Ϭϭ͘Ϭϰ͘Ϭϭ
Ϭϭ͘Ϭϰ͘ϬϮ
Ϭϭ͘Ϭϰ͘Ϭϯ
dŽƚĂůϬϭ͘Ϭϰ

ƐƉĂŝƐĞǆƚĞƌŝŽƌƐ
ŽƐŝƉžƐŝƚƐ
dĞƌƌĂƐƐĂDĞŶũĂĚŽƌŝĞƐĐĂůĞƐŝƉĂƐƉŽƐƚĞƌŝŽƌ
:ĂƌĚŝŶĞƌĂĞǆƚĞƌŝŽƌŵĞŶũĂĚŽƌ
ƐƉĂŝƐĞǆƚĞƌŝŽƌƐ

Ϭϭ͘ϭϬ
dŽƚĂůϬϭ͘ϭϬ

ƐƐĂũŽƐŝĐŽŶƚƌŽůƋƵĂůŝƚĂƚ
ƐƐĂũŽƐŝĐŽŶƚƌŽůƋƵĂůŝƚĂƚ

dŽƚĂůϬϭ

WƌĞƐƐƵƉŽƐƚZĞŚĂďŝůŝƚĂĐŝſĚŝĨŝĐŝůďĞƌŐKďƌĂŝǀŝů

/DWE/sϰ

/DWE/sϯ

/DWE/sϮ

/DWE/sϭ

ϲϰ͘Ϯϴϵ͕ϴϴ
ϭϰ͘Ϯϱϱ͕ϴϱ
ϭϰ͘Ϯϱϱ͕ϴϱ
ϵ͘ϴϮϴ͕ϭϭ
ϰ͘ϰϮϳ͕ϳϰ
ϭϯ͘ϬϬϭ͕Ϭϱ
ϭϮ͘ϳϭϱ͕Ϯϱ
ϭϬϰ͘ϮϲϮ͕Ϭϯ

ϭϵ͘ϬϮϮ͕ϰϮ
ϭϲ͘ϱϰϬ͕ϯϯ
ϲ͘ϯϴϯ͕Ϯϯ
ϰϭ͘ϵϰϱ͕ϵϴ

ϭϭ͘ϲϯϳ͕ϲϭ
ϴϵϯ͘ϯϵϭ͕ϰϬ
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MAQUINÀRIA

MA D'OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

23,85000

C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

14,87000

€

€

A0122000

h

Oficial 1a paleta

23,85000

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

15,65000

€

€

A0123000

h

Oficial 1a encofrador

23,85000

C1107431

h

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb martell trencador

56,52000

€

€

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

23,85000

C1311440

h

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

89,49000

€

€

A0125000

h

Oficial 1a soldador

24,25000

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

50,90000

€

€

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

23,85000

C13161E0

h

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori retroexcavador de 40 a 60 cm
d'amplària

48,46000

€

€

A0128000

h

Oficial 1a polidor

23,85000

€

C1331100

h

Motoanivelladora petita

59,15000

€

A0129000

h

Oficial 1a guixaire

23,85000

€

C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

51,34000

€

A012A000

h

Oficial 1a fuster

24,28000

€

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

67,39000

€

A012D000

h

Oficial 1a pintor

23,85000

€

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

5,66000

€

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

23,18000

€

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

5,58000

€

A012F000

h

Oficial 1a manyà

24,23000

€

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

32,53000

€

A012J000

h

Oficial 1a lampista

24,65000

€

C1503300

h

Camió grua de 3 t

43,03000

€

A012M000

h

Oficial 1a muntador

24,65000

€

C150MC70

h

30,72000

€

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

23,85000

€

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball
de 25 m , sense operari

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

28,01000

€

C150UX10

u

350,00000

€

A0133000

h

Ajudant encofrador

21,17000

Transport, descàrrega a obra i preparació per a funcionament, i posterior retirada de plataforam
elevadora amb braç articulat de 25 m.

€

A0134000

h

Ajudant ferrallista

21,17000

C1701100

h

Camió amb bomba de formigonar

155,18000

€

€

A0135000

h

Ajudant soldador

21,25000

C1704100

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel

1,70000

€

€

A0137000

h

Ajudant col·locador

21,17000

C1705600

h

Formigonera de 165 l

1,71000

€

€

A013A000

h

Ajudant fuster

21,33000

C1RA2500

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

22,61000

€

€

A013D000

h

Ajudant pintor

21,17000

€

C1RAP100

m3

€

h

Ajudant vidrier

20,99000

€

Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

69,00000

A013E000
A013F000

h

Ajudant manyà

21,25000

€

C2001000

h

Martell trencador manual

3,26000

€

A013J000

h

Ajudant lampista

21,14000

€

C2007000

h

Polidora

2,30000

€

A013M000

h

Ajudant muntador

21,17000

€

C2009000

h

Abrillantadora

1,92000

€

A013P000

h

Ajudant jardiner

24,86000

€

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

3,26000

€

A0140000

h

Manobre

19,91000

€

C200F000

h

Màquina taladradora

3,35000

€

A0149000

h

Manobre guixaire

19,91000

€

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

3,11000

€

A0150000

h

Manobre especialista

20,59000

€

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

6,61000

€

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

23,85000

€

C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

A01H4000

h

Manobre per a seguretat i salut

19,91000

€

CZ121410

h

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió

CZ171000

h

CZ172000

h

1,58000

€

15,09000

€

Equip de raig de sorra

4,00000

€

Màquina de raig d'aigua a pressió

3,71000

€
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MATERIALS

B0111000

m3

Aigua

1,63000

€

B09Z0001

u

Broquet d'injecció per a resines

0,48000

€

B0171100

l

Dissolvent desengreixant, per a tubs de PVC

4,59000

€

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

1,22000

€

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

17,04000

€

B0A31000

kg

Clau acer

1,36000

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

16,68000

€

B0A32000

kg

Clau acer galvanitzat

1,68000

€

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

15,88000

€

B0A41200

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats

3,30000

€

B0314500

t

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

163,39000

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

9,30000

€

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons

15,95000

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

2,43000

€

B033RJ00

t

Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm

10,75000

€

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,16000

€

B0511401

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs

106,62000

€

B0A5C000

u

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

0,81000

€

B0512401

t

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

103,30000

€

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

0,09000

€

B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,12000

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,15000

€

B0521200

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

0,12000

€

B0A62F90

u

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella

0,99000

€

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

0,22000

€

B0A62H90

u

Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella

1,42000

€

B05A2203

kg

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

0,82000

€

B0A63H00

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella

3,91000

€

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

0,14000

€

B0A71H00

u

Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior

0,48000

€

B064100B

m3

Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

59,86000

€

B0A75700

u

Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior

0,29000

€

m3

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

59,55000

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

0,63000

€

B064300C

€

B0B341C4

m2

1,40000

€

B065760A

m3

Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

70,66000

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T
UNE-EN 10080

€

B0B51220

m2

46,28000

€

B065910C

m3

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

65,29000

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en peces
de 1000x500 mm

€

B0C5A816

m2

22,99000

€

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

33,80000

€

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada i la cara
interior llisa, color blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat i
sistema de fixació oculta amb tapajunts, per a cobertes

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

34,73000

€

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines
d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè

67,20000

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

30,93000

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520

4,38000

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

5,01000

€

B0CC2410

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

7,45000

€

B0711020

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004

0,61000

€

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004

0,77000

€

B0714000

kg

Morter sintètic epoxi de resines epoxi

2,27000

€

B0715100

kg

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

0,82000

€

B0CC3310

m2

Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12.5 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

6,70000

€

B0717000

kg

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

5,48000

€

B0CC3410

m2

7,44000

€

B071ACE0

kg

Adhesiu cola en base escaiola, per a divisòria ceràmica

0,36000

Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

€

kg

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió, classe F7 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

0,92000

B0CCHL3H

m2

19,46000

€

Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus ordenada
ocupant tota la superfície i vel, placa de 12.5 mm de gruix, segons la norma UNE-EN 14190, amb
un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.6 segons la norma UNE-EN ISO 11654 i reacció al
foc A2-s1, d0

€

B0731773

B0731961K9E0 kg

Morter hidràulic monocomponent i autoalisante d'altes prestacions per regularització de paviments
interiors de formigó,MASTERTOP 544, de BASF-CC, ref. P08CC170 de la serie Mastertop 544 de
BASF-CC

1,44000

€

B0CHS34J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure

5,90000

€

kg

Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre suports
absorbents

4,06000

B0CHS54J

m

5,90000

€

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec

€

B07Z1R11

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons la norma UNE-EN 934-3

1,34000

B0CHSA4J

m

5,14000

€

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament

€

B081C010
B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

2,75000

€

B0CHSB4K

m

€

kg

Adhesiu de resines epoxi

3,99000

€

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a peu de planxa

6,49000

B0907000
B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

3,98000

€

B0CHSC4K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior

6,49000

€
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B0CU1487

m2

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat no revestit, treballat al taller

4,92000

€

B147UA20

u

Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament
amb cargols d'acer inoxidable

17,32000

€

B0CU14BB

m2

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de
frondosa, treballat al taller

11,48000

€

B147UC10

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida segons UNE_EN 795/A1

4,40000

€

m2

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 14 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de HPL,
treballat al taller

35,00000

B147UE20

u

226,90000

€

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protector, segons UNE_EN 795/A1

€

B0CUUX10

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,35000

B147UH20

u

55,47000

€

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

€

B0D21030
B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

242,53000

€

B147US10

u

€

m3

Llata de fusta de pi, tractada en autoclau

351,67000

€

Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions de
línia de vida horitzontal

103,18000

B0D35000
B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

9,37000

€

B1Z71B10

m2

Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie, per a seguretat i salut

2,97000

€

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos

1,27000

€

B2RA6890

t

40,00000

€

B0D732A0

m2

Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per a 2 usos , per a seguretat i salut

2,99000

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B0DZJ0K6

m2

Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de sostres, per a 25 usos

2,68000

€

B2RA6960

t

€

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

0,86000

€

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

0,00000

B0E244F1
B0E244L1

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,00000

€

B2RA73G1

t

19,50000

€

B0E244W1

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

1,18000

€

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon sobre la deposició controlada dels residus de
la construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

u

Peça U de morter de ciment, de 200x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons la norma
UNE-EN 771-3

0,67000

B2RA7LP1

m3

5,55000

€

B0F1128L

u

Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,23000

€

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)

€

B0EAA2L1

B2RA8E00

kg

Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,08000

€

B44Z5011

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, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

0,86000

€

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

0,96000

€

B44Z50B5

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, 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

1,19000

€

B44Z5A2A

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,22000

€

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,18000

€

B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,14000

€

B0F77240

u

Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,14000

€

B0F85242

u

Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,19000

€

B0F85270

u

Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,30000

€

B0F9C240

u

Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mm

0,63000

€

B0F9C840

u

Peça ceràmica amb bisell de 1000x300x40 mm

0,64000

€

B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,16000

€

B0FA1HA0

u

Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

0,12000

€

B0FG2JA3

u

Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color
vermell

0,13000

€

B0FH5181

m2

Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, de 6 a
15 peces/m2, preu superior, grup BIa (UNE-EN 14411)

22,08000

€

B44ZB052

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

1,21000

€

B0FH5192

m2

Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a
5 peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

35,15000

€

B44ZB05A

kg

1,08000

€

B0FHUX10

m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic colorejat en massa sense esmaltar ni polir, amb
acabat color pedra basáltica grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular en peces de 60x120
cm

41,00000

€

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred
sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

B4D93EA6

u

Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de 60x20 cm i 20 cm d'alçària

0,94000

€

B4F7LK10

u

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.95 m de llargària, per a revestir

11,23000

€

B52211N0

u

Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

0,41000

€

B52219N0

u

Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

0,46000

€

16,29000

€

0,22000

€

101,60000

€

B0GAB4L4

m

Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 29 cm d'amplària i amb
trencaaigües a un cantell

57,00000

€

B0Y15250

m2

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i
alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana,
inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

0,09000

€

B5ZFQS00I5VS u

Gàrgola de 425 mm a 45º per a desguassar horitzontalment, de 100x100 mm de secció, ref.
11080002 de la serie Auxiliars de TEXSA

B5ZZJTNT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

B66AA00A

m2

Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller
per a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries
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B66AB00A

m2

Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller
per a formar divisòria entre cabines sanitàries

77,86000

€

B66AUVID

u

Mampara per a dutxa 80x95 cm, cobrint dos costats amb angle, amb dues portes correderes,
unaacadacostat, de 40 cm, amb estructura de perfils de subjecció d'acer inoxidable, amb vidre
trempat de 6 mm i tractament anticalç, i perfils d'estanqueitat amb tancament magnètic

360,00000

€

B66ZA000

u

Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i
suports, d'acer inoxidable

43,64000

€

B66ZB000

u

Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L
per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

18,99000

€

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 48 mm d'amplària

0,91000

€

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amplària

1,10000

€

B6B11411

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 90 mm d'amplària

1,25000

€

B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,89000

€

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,94000

€

B6B12411

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària

1,21000

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix laminat

0,51000

€

B711Q060

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2

6,59000

€

B712907A

m2

Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color estàndard

4,48000

€

B7521000

kg

Cautxú líquid sintètic, per a impermeabilitzacions

3,17000

€

B75Z1100

kg

Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú líquid

2,07000

€

B771UX10

m2

Cartro ondulat per a proteccions de paviments

1,50000

€

B7B11190

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2

0,83000

€

B7B151E0

m2

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat mecànicament de 190 a 200 g/m2

0,84000

€

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 200 kPa,
resistència tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície llisa i cantell recte

6,10000

€

B7C2P100

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix

1,01000

€

B7C4L8F0

m2

Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80
mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/mK, resistència tèrmica >= 2,105 m2.K/W, amb vel
negre

6,20000

€

B7C76A85

m2

Làmina de polietilè expandit reticulat, de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a
soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21 kPa

2,54000

€

B7C965D0

m2

Feltre de llana mineral de roca de 60 a 70 kg/m3 de 40 mm de gruix amb malla metàl·lica

3,81000

€

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

€

B7C9R8M0

m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

3,82000

€

B7CPAA92

m2

Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 100 mm amb llana
mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0.75 mm

123,09000

€

B7CZ2P05

m

Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària

0,77000

€

B7J20190

m

Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm

0,46000

€

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent

14,51000

€

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent

11,61000

€

B7J5009A

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

11,61000

€

B7JZ00F6

m

Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada

B7JZ1010

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra

2,66000

€

23,91000

€

B7Z22000

kg

Emulsió bituminosa, tipus EB

1,19000

€

B7ZZ1100

m

Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè

0,10000

€

B81ZB9K0

m

Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25
mm de desenvolupament

2,06000

€

B83ZUZ10

m2

Estructura de suport per a pannells compostos d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb perfils
verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables
d'alumini, estructura horitzontal de tubs d'alumini i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica

16,50000

€

B842LT34

m2

Placa de llana mineral de roca compactada per a cel ras, acabat superficial amb pintura color
blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons norma UNE-EN 13964, de 600x 600
mm i de 50 a 53 mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica ponderat de 0.9 a 1 segons
UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc

35,52000

€

B842YYB5

m2

plaques de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de vidre de color blanc, amb
cantell rebaixat/ranurat, de 1200 x 400 mm i 18 a 12,5 mm de gruix, classe d'absorció acústica A
segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0

20,88000

€

B8444200

m2

Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic , de 600x600 mm i vora
recte ( E) segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció al foc A2-s1, d0

21,46000

€

B844C24A

m2

Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12.5 mm de gruix, acabat amb perforacions a tota
la superfície i vel , de 600x600 mm i cantell rebaixat ( E) segons la norma UNE-EN 13964 , per a
que quedi l'entremat semiocult i amb un coeficient d'absorció acústica ponderat 0.65 segons
UNE-EN ISO 11654 , i reacció al foc A2-s1, d0

25,02000

€

B84Z5610

m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

4,62000

€

B84Z6240

m2

Estructura d'acer galvanitzat vista en un sentit per a cel ras de plaques de 1500x300 mm formada
per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,5 m per a fixar al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris tipus T-24 per a quedar
ocults col·locats al llarg de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

4,60000

€

B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix laminat
format per perfils principals col·locats cada 1000 mm com a màxim i perfils secundaris col·locats
cada 600 mm com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a
suportar una càrrega de fins a 15 kg

7,83000

€

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

3,70000

€

B84ZUAL1

m2

Estructura d'alumini lacat vista en un sentit per a cel ras de plaques de 1200x400 mm formada per
perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base col·locats cada 1,5 m per a fixar al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris tipus T-24 per a quedar
ocults col·locats al llarg de la placa i amb perfils distanciadors de seguretat cada 2 m
aproximadament fixats als perfils principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de fins a 14 kg

16,00000

€

B865UL101

m2

Revestiment vertical dels laterals de la sala amb pannells de llistons de fusta revestits, de 2,20 m
d'alçada i 60 cm d'amplada, amb llistons de 45x22 mm separats 40 mm, de fusta xapada amb faig,
ignifug, amb estructura posterior de llistons

159,50000

€

B89Z9E00

kg

Pintura sintètica per a exteriors

6,44000

€

B89ZA000

kg

Pintura de zinc

7,81000

€

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

12,97000

€

B89ZC100

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

7,96000

€

kg

Pintura partícules metàl·liques

11,82000

€

kg

Pintura mineral al silicat d'un component, amb color d'intensitat forta, per a exteriors

12,78000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,07000

€

B89ZM000

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,07000

€

B89ZNU40
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B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

3,08000

€

B89ZR020

kg

Pintura acrílica, en fase aquosa

10,01000

€

B89ZSD00

kg

Pintura plàstica tixotròpica per a interiors

7,83000

€

B8ZA1000

kg

Segelladora

4,25000

€

B8ZA1100

kg

Segelladora amb polímers acrílics

4,58000

€

B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)

6,90000

€

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

11,41000

€

B8ZAJ100

kg

Producte decapant de baixa alcalinitat

4,64000

€

B8ZAT030

l

Diluent de pintura mineral al silicat per a interiors i exteriors

9,49000

€

B8ZAT130

kg

Pintura de fons a base de silicats, per a exteriors

10,09000

€

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,92000

€

B9E11300

m2

Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu mitjà

5,36000

€

B9F15100

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu superior

11,40000

€

B9F1U100

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, colorejat en massa amb
acabat rústic color cortesn model Tegula Six de BREINCOo equivalent

27,00000

€

B9F1V003

m2

Paviment de peces prefabricades de formigo de 40x40 cm i 7 cm de gruix

12,13000

€

B9F1XX03

m2

Peces prefabricades de formigo colorejat en massa de 40x40 cm i 3.5 cm de gruix, color corten,
model Llosa Vulcano de BREINCO o equivalent, per a voreres

14,88000

€

B9FA6481

m2

Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm de gruix, de forma rectangular, acabat amb
textura pètria, preu alt

17,51000

€

B9M111A0

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a paviment continu

5,85000

€

B9M121A1

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment continu, amb
pigments

6,56000

€

B9M131A1

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment continu, amb
pigments

7,13000

€

B9P20195

m2

Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43 segons UNE-EN 649 i de 2.4 mm de gruix

24,72000

€

B9P4AC47

m2

Làmina de cautxú per pa paviment, d'Arttigo tipus Screed o equivalent, de superficie llisa amb
efecte polit i tractament de protecció suerficial PRO o equivalent, en rotllos de 14 x 1,9 m, classe
23-34-43 segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix

30,19000

€

B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

0,16000

€

B9U371A0

m

Sòcol de rajola gres porcellànic premsat esmaltat, de 10 cm d'alçària

4,41000

€

B9U3X1A0

m

Sòcol de rajola de gres de gres porcellànic colorejat en massa sense esmaltar ni polir, amb acabat
color pedra basáltica grup BIa (UNE-EN 14411), de 10 cm d'alçària

12,00000

€

B9U61AA0

m

Sòcol de làmina de goma, de 10 cm d'alçària i superfície llisa

5,12000

€

B9U8U200

m

Mitja canya Altro R20

10,00000

€

B9U8UT03

m

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic a la paret, model CAP STRIP C8 d'Altro, d'alumini
anoditzat, de 45 mm d'alçada 2 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques.

12,00000

€

B9U8UT05

m

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic en els punts de transició a altre tipus de paviment,
model Visege VR d'Altro, d'alumini anoditzat, de 30 mm d'amplada i 8 mm de gruix

11,00000

€

B9V4UX10

m

Esglaó de peces prefabricades de formigó colorejat en massa amb acabat rústic de 60x30x5 cm,
corten, model ISHI Llosa Vulcano de BREINCO o equivalen

12,00000

€

B9V4V001

u

Esglaó de peces prefabricades de formigo, 40x20 cm de secció i 5 cm gruix, gris

3,44000

€

B9V8U001

m

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa

19,04000

€

BABG977E

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x215 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, barrots de tub de 30x20x1,5 mm cada 10 cm i bastiment,
registre inferior, pany de cop, acabat esmaltat

165,34000

€

BABGA5B2

u

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor
de L de 50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment, pany de cop i clau, acabat per a pintar

189,17000

€

BABGPA62

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de
cop, acabat esmaltat

237,96000

€

BABGU9B2

u

Conjunt de porta i polseres laterals i superiors (P09), amb esturctura de perfils d'acer en perfils
laminats, per a un buit d'obra total de 190x250 cm, amb una fulla batent de 110x210 cm, amb
vidres laminaras i cambra 4+4/8/4+4, plafons laterals de planxa d'acer d'1mm de gruix, amb
aillament per la cara interior d'escuma de poliuretà projectat, pintat tot el conjunt amb dues mans
d'imprimació antioxidant i dues d'esmalt amb partícules metàl·liques; la porta pe la cara interior te
mecanisme d'opbertura amb barra antipànic

1.800,00000

€

BABGUEC0

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 100x90
cm, amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises d'1 mm de gruix i bastiment, pany de
cop, acabat esmaltat

210,00000

€

BABGXATE

u

Porta i reixa de jardí segons detall planol 43, de perfils d'acer galvanitzat en perfils laminats, amb
barrots fets d'angulars 50x50 mm capiculats amb separació de 100 mm entre vertexs, amb una
part fixa de 63 cm d'amplada, i una fulla batent de 135 cm, fixat el conjunt a la base amb tacs
químics, alçada de 95 cm, pany de cop i clau, acabat esmaltat

695,00000

€

BAF1439C

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb una fulla oscilobatent,
per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

269,58000

€

BAF1C29C

m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9
a 1,39 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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

106,67000

€

BAF342AL

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

405,51000

€

BAF342AM

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,74 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu superior, 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, amb caixa de persiana i guies

433,90000

€

BAF3439L

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu superior, 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
C4 de resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

351,44000

€

BAF343AL

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

371,72000

€

BAF3459L

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu superior, 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

329,08000

€

BAF355AL

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de
superfície, elaborada amb perfils de preu superior, 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

375,10000

€

BAF3849C

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada
amb perfils de preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 7A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

190,15000

€
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m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior,
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

151,37000

€

BAF3C29L

m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior,
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 C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana

139,06000

€

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior,
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 C4 de resistència al vent
segons UNE-EN 12210, sense persiana

135,01000

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu superior,
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

142,80000

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, 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 superior,
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

138,52000

Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de
base, amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb
perfils de preu superior, 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

214,07000

Balconera d'alumini lacat blanc, 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 superior, 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense persiana

230,40000

243,10000

€

3,54000

BAF3C3AL

BAF3C4AL

BAF3D29L

BAF3E49L
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BAQQUP14

u

Conjunt portes i frontal P14 de 300 cm d'amplada, i 240 cm d'alçada, amb tauler de partícules de
fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons
UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig vaporitzat, amb
dues portes de 40 cm d'amplada fetes amb pannells de fusta revestits, de 2,10 m d'alçada i 40 cm
d'amplada, de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb estructura posterior de llistons,
amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable. Inclou revestiment lateral i superior del armari fins
a cobrir el frontal

2.800,00000

€

BAQSUZ10

u

Armari de 120 cm d'amplada, i 40 cm de fons, i 1,80 cm d'alçada, amb caixa de amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus
P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig
vaporitzat, amb dues portes de 60 cm d'amplada fetes amb pannells de llistons de fusta revestits,
de 2,20 m d'alçada i 60 cm d'amplada, amb llistons de 45x22 mm separats 40 mm, de fusta
xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb estructura posterior de llistons, amb fronties ocultes;
tiradors d'acer inoxidable

2.400,00000

€

BASA11N2

u

Porta tallafocs de fusta,EI2-C 30, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu alt

259,74000

€

BASA21PB

u

Porta tallafocs de fusta,EI2-C 60, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic

461,36000

€

BASA61N2

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu alt

170,32000

€

BASA71LF

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, preu alt amb
finestreta i tanca antipànic

463,37000

€

BASA71N1

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu superior

263,17000

€

BASA72R1

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu
superior

612,43000

€

BASA72RB

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 cm, preu alt
amb tanca antipànic

674,36000

€

BASAX11N2

u

Porta P01-P02 per a entrada habitació, de fusta, EI 30, amb fulla batents de fusta folrada amb HPL
per a una llum de pas 84x210 cm, amb bastiment de base per paret de 15 cm de gruix, amb
tapetes i folrat de bastiment de base acabat amb HPL, fulla batent de 40 mm de gruix, 84 cm
d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises i estructura interior de fusta, folrada amb taulers
aplacats amb HPL de 8 mm per cada cara

620,00000

€

BAU15A40

m2

Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb
una massa superficial de 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana
mineral de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de frondosa, mecanismes de fixació i
alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb carril superior sense guia
inferior

471,84000

€

€

BAU15A4P

m2

Suplement per porta en mòdul envà mòbil

300,00000

€

€

€

€

€

€

BAFA440L

m2

Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre bastiment de base, amb dues fulles batents, per a
un buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils de preu superior

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

BAP32196

u

Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a
pintar, per a una llum de bastiment de 90 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

71,81000

€

BAV81110

m2

Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel·la fixa horitzontal de 60-70 mm d'amplària i
10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplària

135,97000

€

BAPF5183

u

Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm,
per a una llum de pas de 80 x 205 cm

73,47000

€

BAVJCG4D

m2

Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la orientable horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària i secció
tipus tancada , amb accionament manual

54,82000

€

BAQDD286

u

Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar, de 40 mm de gruix, de cares llises i
estructura interior de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

58,39000

€

BAWS1230

u

48,91000

€

BAQDS19A

u

Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una llum de 90x 210 cm, de cares llises amb
acabat lacat

51,80000

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a col·locació mural

€

BAZ13196

m

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

1,87000

€

BAQQUP12

u

Conjunt portes i frontal P12 de 350 cm d'amplada, i 316 cm d'alçada, amb tauler de partícules de
fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons
UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig vaporitzat, amb
dues portes de 80 cm d'amplada fetes amb pannells de fusta revestits, de 2,10 m d'alçada i 80 cm
d'amplada, de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb estructura posterior de llistons,
amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable. Inclou revestiment lateral i superior del armari fins
a cobrir el frontal

3.800,00000

€

BAZ1U200

m

Folrat bastiment i tapetes HPL

45,00000

€

BAZ2C946

u

Galze per a porta corredissa encastada per a una llum de pas de 90x 210cm, de DM lacat, per a 1
fulla

74,43000

€

BAZG5220

u

Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu mitjà

24,53000

€

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

24,96000

€

4.500,00000

BAZGC370

u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà

55,79000

€

Armari P13 de 180 cm d'amplada, i 90 cm de fons, i 2,50 cm d'alçada, amb caixa de amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus
P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig
vaporitzat, amb dues portes de 60 cm d'amplada fetes amb pannells de fusta revestits, de 2,10 m
d'alçada i 60 cm d'amplada, de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb estructura
posterior de llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable. Inclou revestiment lateral i
superior del armari fins a cobrir el frontal

BAZGC3H0

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla corredissa, de preu mitjà

7,40000

€

BAZGUSAL

u

Conjunt de pany electrònic model SALTO XS4 PROXI Mifare Mod E9450 amb plaques de
282x40x20 mm d'acer inox satinat amb fixació reforçada i manetes Mod U d'acer inox satinat,
tanca LE8P02 de 85 mm entre eixos i 60 mmaniagulla, anti-tarja, amb projecció automàtica del cop
Resistent al foc EI-60 REF:LE8P0260R30iM8+CE8P0RS30IM de la casa ARCON, segons sitema
compatible amb l'esxistent a l'alberg

210,00000

€

BAQQUP13

u

€
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BAZGUX10

u

Tancaportes per a portes tallafocs, homologat segons normes UNE-EN 1154,amb mecanisme de
pinyó-cremallera i guia lliscant, model DC135 de la marca TESA o equivalent

163,00000

€

BAZPA140

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb
1 punt de tancament, per a mecanisme ocult, homologat segons UNE-EN 1125

116,71000

€

BB122EA0

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles
cada 20 cm, de 100 cm d'alçària

109,32000

€

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser
inferior i superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125 cm i plafó de malla d'acer de 50x50
mm i 4 mm de gruix, de 100 cm d'alçària

161,18000

BB127WAG

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m

€

BDDZ51B0

u

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

5,43000

€

BDS11414

m

Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, per a 4 usos

9,42000

€

BDW3B200

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm

0,73000

€

BDW3B600

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm

2,77000

€

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

5,42000

€

BDW3B900

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

16,68000

€

BDW3E900

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

21,79000

€

4,28000

€

28,26000

BDY3B200

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm

0,01000

€

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora

€

BDY3B600

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm

0,04000

€

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm
de gruix incolora

41,68000

€

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

0,08000

€

BDY3B900

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

0,25000

€

BC1F5113

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

40,82000

€

BDY3E900

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm

0,54000

€

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral translúcid de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

55,03000

BDZZUX10

u

Sobreixidor jardinera de pedra artificial

45,00000

€

BC1F9822

€

BF11H800

m

9,04000

€

BC1G2701

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent de
lluna incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

64,03000

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

€

BF538300

m

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la norma
UNE-EN 1057

3,57000

€

BC1GE701

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral
transparent de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

82,96000

€

BFW11820

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar

2,24000

€

44,77000

€

BB14D00J

m

Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de gruix i 20 cm de desenvolupament

BC171B20

m2

BC17AG10

BFW528B0

u

Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat

1,31000

€

BFY11820

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat

0,33000

€

BFY5A800

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de diàmetre
nominal, per a soldar per capilaritat

0,19000

€

BJ13B71H

u

Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, de 52,5x32 cm, de color blanc,
model D-Code (ref 0338490000) de Duravit o equivalent, fixat sota taulell amb un mínim de sis
peces especials per fixar a taulers de HPL

111,11000

€

BC1K1500

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm

BD13129B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40
mm i de llargària 5 m, per a encolar

0,94000

€

BD13169B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90
mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,22000

€

BD13179B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 5 m, per a encolar

2,93000

€

BJ14B211

u

Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu
superior

174,63000

€

BD136970

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic

20,90000

€

BJ1AB21P

u

59,11000

€

BD1Z4300

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm

3,16000

€

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt, amb
fixacions

BD514EB0

u

Bonera de goma termoplàstica, de 140 mm de diàmetre

18,87000

€

BJ1BF6AE

u

272,46000

€

BD515GE1

u

Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre, de 84 mm de diàmetre, amb tapa
antigrava metàl·lica

25,31000

€

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de plaques,
amb una alçària aproximada de 1.2 m i amplària de 0.45 a 0.55 m, per a una descàrrega de 6/9 l i
accionament manual

u

Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana metàl·lica

42,09000

BJ1ZAB01

u

46,52000

€

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrificada, preu
superior

€

BD515MX1
BD51E08M

u

Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm
de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304 , per a una càrrega classe L 15

70,96000

€

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques

5,92000

€

m

Canal acerinox Darlex 100x30 per paviment vinílic

75,00000

BJ22UPR1

u

440,00000

€

BD5H8598

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 130 a 160 mm d'alçària,
amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal

58,14000

€

Conjunt de dutxa termostàtica format per un cos d'aluminianoditzat amb capçals d'ABS, amb dues
entrades superiors de 1/2´´, amb limitador de cabal integrat, dispositiu de prevenció de cop d'ariet,
capçal de dutxa fix, orientable en direcció, polsador temporitzat a 30 segons, aixeta de regulació
de temperatura, amb regulació de temperatura màxima a 38ºC, sistema de seguretat de tall d'aigue
si manca aigua freda, sistema anti-legionella,

€

BD5FC176

BD5H86B8

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 200 a 240 mm d'alçària,
sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250 segons norma UNE-EN 1433, fixada
amb tanca a la canal

62,27000

€

BJ23612A

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades d'1/2´´

368,43000

€

BJ23A121

u

€

BD7F4370

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

7,75000

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar a la paret, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

47,04000

€
BJ24E022

u

Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat cromat

41,45000

€

BD7F4570

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

8,82000

€

BJ33B12F

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, per
a connectar al ramal

9,91000

€

BD7FQ310

m

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

4,20000

€

BJ42U015

u

Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i
accionat per polsador

14,52000

€
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BJ4ZU015

u

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, circular 45 cm

22,00000

€

BJ4ZU110

u

Penjador per tovalloles d'acer inoxidable, de 30 mm de diàmetre i 50 mm de llarg

33,52000

€

BM112120

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN 54-7,
amb base de superfície

44,11000

€

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

42,87000

€

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat

39,02000

€

BM3A1000

u

Armari per a extintor per a muntar superficialment

32,55000

€

BMD23230

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes metàl·liques,
interruptor reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà, obertura màxima operativa 12 mm,
amb contacte NC d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de llargària, grau de protecció IP
67 i amb certificat de grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

19,49000

€

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

0,35000

€

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

0,29000

€

BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

0,31000

€

BQ5AU010

m

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

79,17000

€

BQ5ZU010

u

Escaire de xapa d'acer inoxidable per a fixació de taulell HPL, de 15 cm d'alçada i 50 cm de
fondaria i 5 mm de gruix amb aletes de 30 mm tot el contorn.

25,00000

€

BQ9CF041

u

Cambra frigorífica panelable de conservació, de 185x170x255 cm, amb porta pivotant de 70x190
cm, panells modulars de 7.5 cm, amb il.luminació inteiror, Tª (+4/+6 ºC), amb terra reforçat
anti-lliscant. Perfil sanitari al terra, verticals i sostre.

5.307,91000

€

BQ9CF042

u

Equip frigorífic hermètic per cambra frigorífica, unitat hermètica de 0.75 cv, unitat evaporadora de
tir forçat 1111/550/180 d'alçada, amb il.luminació interior, amb una potència absorbida de 1.6 kW
amb alimentació monofàsica de 240 V. Extensió i interconnexionament frigorífic i elèctric amb un
límit de 15 m

4.499,62000

€

BQ9CX041

u

Cambra frigorífica de congelació, de 240x140x255 cm, amb porta pivotant de 70x200 cm, feta amb
panells modulars de 10 cm de gruix, d'acer lacat amb nucli de poliuretà rígid de 40kg/m3
dedensitat, parets, sostre i terra, amb prestatgeries interiors d'acer inoxidable de 40 cm de fons
separades 40 cm, amb il.luminació inteiror, Tª (-18/+-20ºC), amb terra reforçat anti-lliscant. Perfil
sanitari al terra, verticals i sostre, equip frigorífic partit amb compresor hermètic

5.438,00000

€

BQZ8U014

m

Sistema de control anti-aus constituit per una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de
pues d'acer inoxidable

11,80000

€

BR3P2150

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m,
segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3

48,00000

€

BR4HH2A1

u

Sedum en test 11x11 cm

1,44000

€

BV21JR08

u

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma UNE-EN
14651

270,29000

€

BV256601

u

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

142,77000

€

BV25B007

u

Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una unió soldada,
segons la norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 10

52,43000

€

BV25D00S

u

Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 571-1, per a
un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

26,60000

€

BV25L500

u

Jornada per a revisió de la documentació del material base i d'aportació de les soldadures i de la
qualificació dels soldadors que intervenen a l'obra

600,00000

€

BV25V503

u

Determinació de la composició química i de les característiques mecàniques d'una proveta d'acer
no aliat laminat en calent, segons la norma UNE-EN 10025-2

171,00000

€

330,56000

€

78,50000

€

BV2FN600

u

Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus

BV2LG2CD

u

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 10

BVAC2134

u

Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions
interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4

1.477,82000

€
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ELEMENTS COMPOSTOS

D060M021

m3

h

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000

74,73000

Unitats

Preu

Parcial

€

Manobre especialista

1,100

/R x 20,59000

=

Subtotal:

Import
D0701461

22,64900
22,64900

DESPESES AUXILIARS

m3

22,64900

Maquinària
C1705600

h

Pàg.:

Formigonera de 165 l

0,600

/R x 1,71000

=

Subtotal:

1,02600

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x 15,88000

=

10,32200

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x 15,95000

=

24,72250

B0512401

t

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

0,150

x 103,30000

=

15,49500

Aigua

0,180

m3

x 1,63000

=

Subtotal:

A0150000

1,02600

82,48189

COST EXECUCIÓ MATERIAL

82,48189

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

D060Q021

m3

Unitats

C1705600

h

Manobre especialista

1,000

/R x 20,59000

B0512401
50,83290
0,22649

COST EXECUCIÓ MATERIAL

74,73439
82,48000

Preu

Parcial

h

t

h

Manobre especialista

1,100

/R x 20,59000

=

Subtotal:
Formigonera de 165 l

0,600

/R x 1,71000

=

Subtotal:

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

0,200

t

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

0,225

x 103,30000

=

23,24250

B0331Q10

t

Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550

x 15,95000

=

24,72250

B0311010

t

Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons

0,650

x 15,88000

=

10,32200

B0111000

m3

Aigua

0,180

x 1,63000

=

0,29340
58,58040

20,59000

1,19700
1,19700

x 103,30000

=

20,66000

Sorra de pedrera per a morters

1,740

x 17,04000

=

29,64960

Aigua

0,200

x 1,63000

=

0,32600

1,19700

50,63560

50,63560

1,00 %

0,20590

COST DIRECTE

72,62850

COST EXECUCIÓ MATERIAL

72,62850

€

Import

D0701641

22,64900

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

Rend.: 1,000

Unitats

75,92000

Preu

Parcial

h

Manobre especialista

1,000

/R x 20,59000

=

Subtotal:
1,02600

€

Import

Ma d'obra
20,59000
20,59000

20,59000

Maquinària
C1705600

B0512401

=

t

1,02600
1,02600

/R x 1,71000

DESPESES AUXILIARS

Materials

Subtotal:

0,700

m3

A0150000
h

Formigonera de 165 l

Subtotal:

Maquinària
C1705600

20,59000

B0310020

22,64900
22,64900

Import

20,59000

B0111000

Ma d'obra
A0150000

=

Subtotal:

74,73439

Unitats

Parcial

Materials

1,00 %

Rend.: 1,000

Preu

€

Maquinària

COST DIRECTE

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

72,63000

Subtotal:

0,29340
50,83290

0,22649

Ma d'obra

1,02600

B0311010

1,00 %

COST DIRECTE

Materials

B0111000

18

ELEMENTS COMPOSTOS

Ma d'obra
A0150000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 1,71000

=

Subtotal:

1,19700
1,19700

1,19700

Materials

58,58040

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,630

x 17,04000

=

27,77520

B0512401

t

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

0,250

x 103,30000

=

25,82500

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,63000

=

0,32600

Subtotal:

53,92620

53,92620
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ELEMENTS COMPOSTOS

m3

Pàg.:

20

ELEMENTS COMPOSTOS

DESPESES AUXILIARS

D0701821

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1,00 %

0,20590

DESPESES AUXILIARS

1,00 %

0,21620

COST DIRECTE

75,91910

COST DIRECTE

158,13265

COST EXECUCIÓ MATERIAL

75,91910

COST EXECUCIÓ MATERIAL

158,13265

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

Rend.: 1,000

87,47000

Unitats

Preu

Parcial

€

D070A8B1

m3

Import

Ma d'obra

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

127,97000

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0150000

h

Manobre especialista

1,000

/R x 20,59000

=

Subtotal:

20,59000
20,59000

A0150000

h

Manobre especialista

1,050

/R x 20,59000

20,59000

Maquinària

=

Subtotal:

21,61950
21,61950

21,61950

Maquinària
C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 1,71000

=

Subtotal:

1,19700

C1705600

1,19700

h

Formigonera de 165 l

0,725

/R x 1,71000

1,19700

Materials

=

Subtotal:

1,23975
1,23975

1,23975

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,63000

=

0,32600

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,63000

=

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x 17,04000

=

25,90080

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

190,000

x 0,22000

=

41,80000

B0512401

t

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

0,380

x 103,30000

=

39,25400

B0512401

t

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

0,380

x 103,30000

=

39,25400

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,380

x 17,04000

=

23,51520

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

65,48080
1,00 %

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

DESPESES AUXILIARS

87,47370

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

Subtotal:

0,20590

COST DIRECTE

D070A4D1

65,48080

158,13000

h

Manobre especialista

D0714821

1,050

Preu

Parcial

m3

Import

/R x 20,59000

=

Subtotal:

21,61950

h

Formigonera de 165 l

0,725

21,61950

/R x 1,71000

=

Subtotal:

21,61950

A0150000

1,23975

m3

Aigua

0,200

x 1,63000

=

0,32600

B0532310

kg

Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs

400,000

x 0,22000

=

88,00000

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,530

x 17,04000

=

26,07120

B0512401

t

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

0,200

x 103,30000

=

20,66000

Subtotal:

COST DIRECTE

127,97065

COST EXECUCIÓ MATERIAL

127,97065

135,05720

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

Unitats

88,49000

Preu

Parcial

h

Manobre especialista

1,000

/R x 20,59000

=

Subtotal:

1,23975
1,23975

Import

20,59000
20,59000

C1705600

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 1,71000

=

20,59000

Subtotal:

1,19700
1,19700

Materials

135,05720

€

Maquinària

Materials
B0111000

0,21620

Ma d'obra

Maquinària
C1705600

1,00 %

€

Ma d'obra
A0150000

104,89520

87,47370

Rend.: 1,000

Unitats

104,89520

B0512401

t

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

0,380

x 103,30000

=

39,25400

B081C010

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760

x 1,34000

=

1,01840

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,63000

=

0,32600

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x 17,04000

=

25,90080

1,19700
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ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

66,49920

66,49920

1,00 %

0,20590

COST DIRECTE

88,49210

COST EXECUCIÓ MATERIAL

88,49210

D07J1200

m3

Pasta de guix C6

h

Manobre guixaire

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

Parcial

m3

Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000

89,75000

Unitats

Preu

Parcial

A0149000

1,000

/R x 19,91000

€

=

Manobre especialista

1,000

/R x 20,59000

=

Subtotal:

m3

Aigua

0,600

x 1,63000

=

0,97800

kg

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000

x 0,12000

=

96,00000

Subtotal:

Import

h

Formigonera de 165 l

0,700

/R x 1,71000

=

Subtotal:

1,19700

D0B2A100

1,19700

kg

1,19700

Materials
B081C010

kg

Additiu inclusor aire/plastificant per a morter, segons
la norma UNE-EN 934-3

0,760

x 1,34000

=

1,01840

B0310020

t

Sorra de pedrera per a morters

1,520

x 17,04000

=

25,90080

B0511401

t

Ciment pòrtland CEM I 32,5 R segons UNE-EN
197-1, en sacs

0,380

x 106,62000

=

40,51560

B0111000

m3

Aigua

0,200

x 1,63000

=

0,32600

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

D07J1100

m3

67,76080

67,76080

89,75370

COST EXECUCIÓ MATERIAL

89,75370

Parcial

117,09000

€
Import

Ma d'obra
A0149000

h

Manobre guixaire

1,000

/R x 19,91000

=

Subtotal:

19,91000
19,91000

19,91000

Materials
B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000

x 0,12000

=

96,00000

B0111000

m3

Aigua

0,600

x 1,63000

=

0,97800

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

96,97800
1,00 %

1,00 %

0,19910

COST DIRECTE

117,08710

COST EXECUCIÓ MATERIAL

117,08710

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000

0,90000

Unitats

Preu

Parcial

A0124000

h

Oficial 1a ferrallista

0,005

/R x 23,85000

=

0,11925

A0134000

h

Ajudant ferrallista

0,005

/R x 21,17000

=

0,10585

Subtotal:

0,20590

Preu

96,97800

€

Import

0,22510

0,22510

Materials

1,00 %

Rend.: 1,000
Unitats

96,97800

Ma d'obra

COST DIRECTE

Pasta de guix B1

19,91000

20,59000

Maquinària
C1705600

19,91000

B0111000

20,59000
20,59000

19,91000

B0521200

DESPESES AUXILIARS
h

€
Import

Materials

Ma d'obra
A0150000

117,09000

Ma d'obra

Subtotal:

D0718821

22

96,97800
0,19910

COST DIRECTE

117,08710

COST EXECUCIÓ MATERIAL

117,08710

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,0102

x 1,22000

=

0,01244

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050

x 0,63000

=

0,66150

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

0,67394
1,00 %

0,67394
0,00225

COST DIRECTE

0,90129

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,90129
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PARTIDES D'OBRA

P-21

E225T00F

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000

1,57

Unitats

Preu

Parcial

LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,020

/R x 19,91000

=

Subtotal:

Subtotal:

0,39820
0,39820

DESPESES AUXILIARS

0,39820

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Maquinària
C1335080

h

Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t

0,020

/R x 51,34000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,02680
1,02680

1,02680

1,50 %

0,00597

10,00 %

1,43097
0,14310

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-22

E31521C4

m3

Reblert amb formigó del paviment de la sala,
HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

1,57407

Rend.: 1,000

96,17

Unitats

Preu

Parcial

h

Manobre

0,300

/R x 19,91000

=

Subtotal:
h

Camió amb bomba de formigonar

0,100

=

Subtotal:

5,97300

E4445115

kg

m3

Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària 1,100
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

x 59,86000

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a
elements d'ancoratge formats per peça composta, 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 cargols

65,84600

Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a soldador

0,025

/R x 24,25000

=

0,60625

h

Ajudant soldador

0,013

/R x 21,25000

=

0,27625

h

kg

15,51800

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

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

0,025

/R x 3,11000

1,000

=

96,16925
1,93

Preu

Parcial

Ajudant muntador

0,012

/R x 21,17000

=

0,25404

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,012

/R x 24,65000

=

0,29580

Subtotal:

0,54984

Materials
x 1,19000

=

1,19000

0,88250

0,07775
0,07775

x 0,96000

DESPESES AUXILIARS

65,84600

87,42660
8,74266

Unitats

€

Import

0,88250

Subtotal:
B44Z501A

10,00 %

Rend.: 1,000

1,000

2,14

0,07775

Materials

0,08960

h

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L,

Rend.: 1,000

5,97300

1,50 %

A013M000

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

1,92894

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

P-25

E44Z5A25

kg

€

Import

0,96000

0,96000

2,50 %

0,02206

10,00 %

1,94231
0,19423

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils
laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a
l'obra amb soldadura

2,13654

Rend.: 1,000

Unitats

4,05

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,050

/R x 24,25000

=

1,21250

A0135000

h

Ajudant soldador

0,050

/R x 21,25000

=

1,06250

Subtotal:
0,54984

0,96000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

B44Z50B5

1,75359
0,17536

A0135000

65,84600

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E442502D

10,00 %

Subtotal:
Subtotal:

P-23

0,01375

A0125000

Materials
B064100B

2,50 %

Ma d'obra

C200P000

15,51800
15,51800

1,19000

Maquinària

5,97300

/R x 155,18000

P-24

Import

Maquinària
C1701100

1,19000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra
A0140000

24

2,27500

2,27500

Maquinària
C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,050

/R x 3,11000
Subtotal:

=

0,15550
0,15550

0,15550
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

25

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000

x 1,22000

=

DESPESES AUXILIARS

1,22000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,22000

1,22000

1,50 %

0,03413

10,00 %

3,68463
0,36846

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

E4BADC88

A0134000
A0124000

4,05309

Rend.: 1,000

104,11

Unitats

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,984

/R x 19,91000

=

19,59144

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,246

/R x 23,85000

=

5,86710

Subtotal:

€

25,45854

m2

Armadura per a sostre nervat unidireccional amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

h
h

Ajudant ferrallista
Oficial 1a ferrallista

Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050

x 65,29000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

kg

Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,40075
0,14008

68,55450

Import

68,55450

94,64950
9,46495

Preu

Parcial

0,022

/R x 21,17000

=

0,46574

0,022

/R x 23,85000

=

0,52470

1,54

€

Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,200

x 1,40000

=

1,68000

B0A14200

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,018

x 1,22000

=

0,02196

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E4D93EA6

m2

Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de
morter de ciment de 60x20 cm i 20 cm d'alçària

1,70196

0,01486

10,00 %

2,70726
0,27073
2,97798
10,52

Unitats

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,035

/R x 19,91000

=

0,69685

A0121000

h

Oficial 1a

0,010

/R x 23,85000

=

0,23850

Subtotal:

Ajudant ferrallista

0,010

/R x 21,17000

=

0,21170

h

Oficial 1a ferrallista

0,011

/R x 23,85000

=

0,26235

Subtotal:

0,47405

kg

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

0,015

x 1,22000

=

0,01830

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x 0,90129

=

0,90129

Subtotal:

0,91959

u

Import

Cassetó per a sostre nervat de morter de ciment de
60x20 cm i 20 cm d'alçària

9,1665

x 0,94000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,47405

=

8,61651
8,61651

E4DA1DX0

m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre
nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

0,01403

10,00 %

9,56589
0,95659
10,52248

Rend.: 1,000
Unitats

8,61651

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,91959

0,93535

Materials

Materials
B0A14200

€
Import

0,93535

Subtotal:
h

1,70196

1,50 %

Rend.: 1,000

Ma d'obra
A0134000

0,99044

Ma d'obra

B4D93EA6

A0124000

€

Import

0,99044

m2

DESPESES AUXILIARS

104,11445

Parcial

Unitats

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,00 %

Preu

2,98

B0B341C4

25,45854

0,63646

Unitats

Rend.: 1,000

Subtotal:

2,50 %

Rend.: 1,000

1,54083

Subtotal:

68,55450

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4BA3000

10,00 %

Materials

Materials
m3

0,00711

Ma d'obra

Ma d'obra

B065910C

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

E45A17G3

26

PARTIDES D'OBRA

Materials
B44Z5A2A

Pàg.:

26,31
Preu

Parcial

Ma d'obra
A0123000

h

Oficial 1a encofrador

0,450

/R x 23,85000

=

10,73250

A0133000

h

Ajudant encofrador

0,350

/R x 21,17000

=

7,40950

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

27

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

18,14200

18,14200

Ma d'obra
A0140000

Materials
B0D21030

m

Tauló de fusta de pi per a 10 usos

0,4994

x 0,35000

=

0,17479

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0151

x 9,37000

=

0,14149

B0D71130

m2

Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,1495

x 1,27000

=

1,45987

B0DZJ0K6

m2

Perfil metàl·lic desmuntable per a suport d'encofrat de 1,0993
sostres, per a 25 usos

x 2,68000

=

2,94612

B0A31000

kg

Clau acer

0,1007

x 1,36000

=

0,13695

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0019

x 242,53000

=

0,46081

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM II, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió
de la paret de 3 N/mm2

A0122000

10,00 %

23,91558
2,39156

30,50

Preu

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,440

/R x 23,85000

=

10,49400

A0140000

h

Manobre

0,220

/R x 19,91000

=

4,38020

Subtotal:

14,87420

€

u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x150x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

13,125

x 0,86000

=

11,28750

D0714821

m3

Morter de ciment amb ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L i sorra, amb additiu inclusor
aire/plastificant i 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0126

x 88,49210

=

1,11500

Subtotal:

12,40250

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb
una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

0,480

11,44800

x 1,00000

=

13,12500

D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0168

x 127,97065

=

2,14991

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-27

E4E26814

m2

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment CEM I, de
dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor
aire/plastificant i amb una resistència a compressió
de la paret de 3 N/mm2

16,22640

15,27491

3,00 %

0,48679

10,00 %

31,98810
3,19881
35,18691

Rend.: 1,000

39,44

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

14,87420

A0140000

h

Manobre

0,260

/R x 19,91000

=

5,17660

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,520

/R x 23,85000

=

12,40200

Subtotal:

17,57860

17,57860

Materials
B0E244W1 u

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x300x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

13,125

x 1,18000

=

15,48750

D0718821

Morter de ciment amb ciment pòrtland CEM I i sorra,
amb additiu inclusor aire/plastificant i 380 kg/m3 de
ciment, amb una proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2
de resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0252

x 89,75370

=

2,26179

m3

Subtotal:

12,40250
DESPESES AUXILIARS

10,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

30,49522

COST EXECUCIÓ MATERIAL

35,19

Parcial

15,27491

COST EXECUCIÓ MATERIAL

27,72293
2,77229

Preu

16,22640

13,125

0,44623

Rend.: 1,000

Unitats

4,77840

=

3,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

=

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de
400x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons
norma UNE-EN 771-3

Import

Materials
B0E244F1

/R x 19,91000
/R x 23,85000

u

26,30714

Ma d'obra

E4E2561L

Oficial 1a paleta

0,240

B0E244L1

5,32003
0,45355

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Manobre

Subtotal:

2,50 %

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

h

Materials

5,32003

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4E24515

28

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-26

Pàg.:

€

Import

P-28

E4E8UXCE

m

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de
200x200x200 mm, de morter de ciment, categoria I,
segons norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter
ciment 1:4, reblert amb formigó HA-25/10/F/IIa i armat
amb barres d'acer B500S

17,74929
3,00 %

0,52736

10,00 %

35,85525
3,58552
39,44077

Rend.: 1,000

Unitats

17,74929

24,70

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.:

29

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0122000
A0140000

h

Manobre

0,200

/R x 19,91000

=

3,98200

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,350

/R x 23,85000

=

8,34750

Subtotal:

12,32950

h

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

4,000

x 0,63000

=

2,52000

B065760A

m3

Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda,
grandària màxima del granulat 10 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,050

x 70,66000

=

3,53300

B0EAA2L1

u

Peça U de morter de ciment, de 200x200x200 mm,
per a revestir, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3

5,200

x 0,67000

=

3,48400

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

0,0032

m3

x 87,47370

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

D060Q021

m3

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

h

Oficial 1a paleta

E4ZW1350

u

9,81692

10,00 %

22,45466
2,24547
24,70012
1,26

/R x 23,85000

Parcial
=

Subtotal:

€

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12
mm, amb cargol, volandera i femella per a fixació de
perfils metàl·lics a estructura de formigó

0,005

x 1,22000

=

0,00610

D0B2A100

kg

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000

x 0,90129

=

0,90129

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m3

Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

Unitats

A0140000

h

Manobre

1,600

1,14947
0,11495

141,49

=

31,85600

7,67

Unitats

Preu

Parcial

Manobre

0,125

/R x 19,91000

=

2,48875

0,125

/R x 23,85000

=

2,98125

Subtotal:

€

Import

€

Import

5,47000

u

Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i
femella

1,000

x 1,42000

=

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E511HAFK

5,47000

1,42000
1,42000

1,42000

1,50 %

0,08205

10,00 %

6,97205
0,69721

m2

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica
comuna d'elaboració mecànica, amb acabat ratllat, de
color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt
1:2:10

7,66926

Rend.: 1,000

Unitats

16,80

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

1,26441

/R x 19,91000

141,48521

Oficial 1a

0,90739

10,00 %

Parcial

128,62292
12,86229

Materials

P-30

0,00358

Preu

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

Ma d'obra

0,62094

h

0,23850

0,90739

Rend.: 1,000

86,60598

1,50 %

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E4EZQ024

86,60598

h

Import

0,23850

Filferro recuit de diàmetre 1.3 mm

86,60598

A0140000

Materials
kg

=

A0121000

0,23850

B0A14200

41,39600

Ma d'obra

B0A62H90

0,010

9,54000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0122000

=

41,39600

x 82,48189

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,30824

Preu

1,050

DESPESES AUXILIARS

2,50 %

Rend.: 1,000

/R x 23,85000

Subtotal:

9,81692

Unitats

Formigó de 225 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,27992

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,400

Materials
12,32950

P-29
Subtotal:

Oficial 1a paleta

Subtotal:

Materials

E4EZ3000

30

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

D0701821

Pàg.:

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,280

/R x 23,85000

=

6,67800

A0140000

h

Manobre

0,140

/R x 19,91000

=

2,78740

Subtotal:

9,46540

9,46540

Materials
B0FG2JA3

u

Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i
26,520
elaboració mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell

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

0,014

x 0,13000

=

3,44760

x 158,13265

=

2,21386

Subtotal:

5,66146

5,66146
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Pàg.:

31

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,14198

10,00 %

15,26884
1,52688

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E5Z15A2B

m2

Formació de pendents amb formigó de dosificació
150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat
remolinat

16,79573

Rend.: 1,000

Unitats

14,41

Preu

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,125

/R x 23,85000

=

2,98125

A0140000

h

Manobre

0,125

/R x 19,91000

=

2,48875

Subtotal:

A0140000
A0122000

h
h

Manobre
Oficial 1a paleta

m3

Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

0,101

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix

u

Peça ceràmica amb bisell de 1000x300x40 mm

3,500

x 0,64000

=

2,24000

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

9,996

x 0,14000

=

1,39944

DESPESES AUXILIARS

10,00 %

m2

Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat
amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets
de sostremort

10,72
Preu

Parcial

0,220

/R x 19,91000

=

4,38020

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,120

/R x 23,85000

=

2,86200

10,00 %

14,03448
1,40345
15,43793
19,74

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

A0140000

h

Manobre

0,210

/R x 19,91000

=

4,18110

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,420

/R x 23,85000

=

10,01700

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

9,996

x 0,14000

=

1,39944

B0F85242

u

Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria
II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,500

x 0,19000

=

1,99500

Subtotal:

Import

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,24220

0,0315

x 75,91910

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,10863

10,00 %

9,74228
0,97423

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,71651

Rend.: 1,000
Unitats

15,44
Preu

E5ZFQS00I5VS u

2,39145

2,39145

Parcial

€

Import

14,19810

3,39444

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i
375 mm de llargària, amb cassoleta en angle,
soldada sota la impermeabilització. Article: ref.
11080002 de la serie Auxiliars de TEXSA

0,35495

10,00 %

17,94749
1,79475
19,74224

Rend.: 1,000

Unitats

3,39444

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

7,24220

2,39145

14,19810

Materials

P-34

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x300x40 mm,
col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre
envanets de sostremort

0,25354

Rend.: 1,000

€

Materials

m2

3,63944

2,50 %

Subtotal:

14,41024

Rend.: 1,000
Unitats

7,54817

13,10022
1,31002

Manobre

E5Z2FD4A

10,14150

3,63944

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E5Z2FW4A

0,08205

Subtotal:

P-33

10,14150

B05B1001

5,47000

1,50 %

h

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

7,15500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,54817

A0140000

m3

0,300

B0F9C840

Ma d'obra

D0701641

2,98650

=

Subtotal:

7,54817

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

=

Ma d'obra
Subtotal:

E5Z26D30

/R x 19,91000
/R x 23,85000
Subtotal:

Import

5,47000

x 74,73439

0,150

Materials

Materials

P-32

32

Ma d'obra

Ma d'obra

D060M021

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-31

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

20,58

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

/R x 23,85000

=

Subtotal:

2,38500
2,38500

2,38500

Materials
B5ZFQS00I5 u

Gàrgola de 425 mm a 45º per a desguassar
horitzontalment, de 100x100 mm de secció, ref.
11080002 de la serie Auxiliars de TEXSA

1,000

x 16,29000

Subtotal:

=

16,29000

16,29000

16,29000

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

33

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,03578

10,00 %

18,71078
1,87108

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E5ZH5MXD

u

Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa
plana metàl·lica, col·locada amb morter de ciment 1:6

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

20,58185

Rend.: 1,000

75,83

Unitats

Preu

Parcial

Import

A0140000

h

Manobre

0,375

/R x 19,91000

=

7,46625

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,750

/R x 23,85000

=

17,88750

Subtotal:

25,35375

25,35375

P-37

E63ZSA4J

Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat,
amb tapa plana metàl·lica

1,000

x 42,09000

=

42,09000

D0701641

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

0,0147

x 75,91910

=

1,11601

m3

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

43,20601

m

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de
totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

43,20601

10,00 %

68,94007
6,89401

37,11

Parcial

h

Manobre especialista

0,180

/R x 20,59000

=

3,70620

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,700

/R x 23,85000

=

16,69500

A0140000

h

Manobre

0,350

/R x 19,91000

=

6,96850

Subtotal:

27,36970

h

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,180

/R x 1,70000

=

Subtotal:

0,30600

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0309

x 30,93000

=

0,95574

B0FA1HA0

u

Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

36,720

x 0,12000

=

4,40640

B0111000

m3

Aigua

0,0097

x 1,63000

=

0,01581

Rend.: 1,000

16,72

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

0,125

/R x 21,17000

=

2,64625

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 23,85000

=

5,96250
8,60875

8,60875

B0CHSA4J m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
coronament

1,071

x 5,14000

=

5,50494

B0A5AA00

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x 0,16000

=

0,96000

u

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,46494
1,50 %

0,12913

10,00 %

15,20282
1,52028

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E63ZSB4K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
peu de planxa, col·locat amb fixacions mecàniques

6,46494

16,72310

Rend.: 1,000

Unitats

16,39

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

27,36970

0,30600

Materials

37,11168

Ajudant col·locador

Import

Maquinària
C1704100

33,73789
3,37379

h

€

Ma d'obra
A0150000

10,00 %

Subtotal:

P-38
Preu

0,68424

A0137000

75,83407

Rend.: 1,000

2,50 %

Subtotal:

0,38031

Unitats

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
coronament, col·locat amb fixacions mecàniques

5,37795

Materials

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E612LM1V

34

Ma d'obra

Materials
BD515MX1 u

5,37795

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

P-36

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-35

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,30600

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200

/R x 23,85000

=

4,77000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

Subtotal:

6,88700

6,88700

Materials
B0CHSB4K m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
peu de planxa

1,071

x 6,49000

=

6,95079

B0A5AA00

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x 0,16000

=

0,96000

u

Subtotal:

7,91079

7,91079

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

35

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,10331

10,00 %

14,90110
1,49011

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E63ZSC4K

Pàg.:

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
cantonera exterior, col·locat amb fixacions
mecàniques

16,39120

Rend.: 1,000

18,31

Unitats

Preu

Parcial

B0CC3310

m2

Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 12.5
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,120

x 6,70000

=

27,60400

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

=

0,29160

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,720

x 9,30000

=

6,69600

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

B7C9R5M0 m2

€

Subtotal:

Import

Ma d'obra

DESPESES AUXILIARS
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,125

/R x 21,17000

=

2,64625

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 23,85000

=

5,96250

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,60875

8,60875

Materials
B0CHSC4K m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a
cantonera exterior

1,071

x 6,49000

=

6,95079

B0A5AA00

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x 0,16000

=

0,96000

u

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 98 mm, muntants cada 400 mm de 48 mm
d'amplària i canals de 48 mm d'amplària, 2 plaques
tipus resistent al foc (F) a cada cara de 12.5 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,081 m2.K/W, i resistència al foc R60

E6526BB5

0,12913

10,00 %

16,64867
1,66487

66,00

Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a
cada cara, unes tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de
gruix, fixades mecànicament i aïllament de plaques
de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,622 m2.K/W

1,50 %

0,19073

10,00 %

59,99691
5,99969
65,99660

Rend.: 1,000

Unitats

67,63

Preu

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

/R x 23,85000

=

9,54000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

€

Subtotal:

12,71550

Materials

Unitats

Preu

Parcial

Import

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
2,060
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 5,01000

=

10,32060

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,720

x 9,30000

=

6,69600

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,120

x 2,43000

=

0,29160

B7C9R8M0 m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W

1,030

x 3,82000

=

3,93460

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x 0,15000

=

0,90000

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

7,350

x 1,10000

=

8,08500

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària 0,940
per a junts de plaques de guix laminat

x 0,51000

=

0,47940

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,9975

x 0,94000

=

0,93765

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x 1,07000

=

0,85600

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,07000

=

0,28000

B0CC2410

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
2,120
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 7,45000

=

15,79400

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

/R x 23,85000

=

9,54000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

Subtotal:

12,71550

Materials
B6B12211

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 48 mm d'amplària

0,9975

x 0,89000

=

0,88778

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,07000

=

0,28000

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x 1,07000

=

0,85600

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària 0,470
per a junts de plaques de guix laminat

x 0,51000

=

0,23970

B6B11211

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 48 mm d'amplària

7,350

x 0,91000

=

6,68850

12,71550

47,09068

€

Import

Ma d'obra

18,31354

Rend.: 1,000

m2

7,91079

1,50 %

47,09068

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-40

7,91079

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E652435R

36

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-39

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

12,71550

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

37

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

48,57485

0,19073

10,00 %

61,48108
6,14811

m2

Envà de plaques de guix laminat format per
estructura senzilla reforçada en H amb perfileria de
planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà
de 130 mm, muntants cada 400 mm de 70 mm
d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques
tipus resistent al foc (F) a cada cara de 15 mm de
gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de
plaques de llana mineral de roca de resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W

Unitats

67,62919

Rend.: 1,000

72,62

A0137000

h
h

Oficial 1a col·locador
Ajudant col·locador

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

/R x 23,85000

=

9,54000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,400

/R x 21,17000

=

8,46800

€

Subtotal:

B0A4A400

cu
cu

Unitats

Preu

Parcial

0,400

/R x 23,85000

=

9,54000

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550
12,71550

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de
densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0.037 W/mK i resistència
tèrmica >= 1,622 m2.K/W

1,030

x 3,82000

m2

Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

1,600

x 101,60000

=

162,56000

B66ZA000

u

Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000

x 43,64000

=

43,64000

Import

Subtotal:
12,71550

DESPESES AUXILIARS

Visos per a plaques de guix laminat

0,720

x 9,30000

=

6,69600

Visos galvanitzats

0,120

x 2,43000

=

0,29160

=

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

6,000

x 0,15000

=

0,90000

B0CC3410

m2

Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15
mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

4,120

x 7,44000

=

30,65280

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 70 mm d'amplària

7,350

x 1,10000

=

8,08500

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària 0,940
per a junts de plaques de guix laminat

x 0,51000

=

0,47940

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x 1,07000

=

0,85600

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,07000

=

0,28000

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 70 mm d'amplària

0,9975

x 0,94000

=

0,93765

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
E66AA100

u

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta
practicable i lateral fix, de 80 cm d'amplària i 205 cm
d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de
13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares
amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior,
peus regulables i perfil superior de suport amb

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,93460

206,20000

Import

18,00800

Rend.: 1,000

53,11305

E66AB050

u

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 120
cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable

0,27012

10,00 %

224,47812
22,44781
246,92593

Rend.: 1,000

Unitats

206,20000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

P-42

18,00800

B66AA00A

Materials

B0A44000

Parcial

Materials

Subtotal:
B7C9R8M0 m2

Preu

Ma d'obra

Ma d'obra
A0127000

38

elements de fixació

48,57485

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E65283BR

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-41

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

232,47

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,120

/R x 23,85000

=

2,86200

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,120

/R x 21,17000

=

2,54040

Subtotal:

5,40240

5,40240

Materials

53,11305

1,50 %

0,19073

10,00 %

66,01928
6,60193
72,62121
246,93

€

B66AB00A

m2

Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar divisòria entre cabines sanitàries

2,400

x 77,86000

=

186,86400

B66ZB000

u

Ferramenta per a mampares sintètiques per a
divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per
fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm
alçada, d'acer inoxidable

1,000

x 18,99000

=

18,99000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

205,85400

205,85400

1,50 %

0,08104

10,00 %

211,33744
21,13374
232,47118
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

39

PARTIDES D'OBRA

P-43

E66AB090

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

u

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160
cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb
acabat de color a les dues cares, amb perfils de
fixació i peus regulables d'acer inoxidable

Rend.: 1,000

Unitats

302,50

Preu

Parcial

color estàndard sobre làmina de betum modificat LBM
(SBS)-30-FV amb armadura de feltre de fibra de
vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia
imprimació

€

Import

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,150

/R x 23,85000

=

3,57750

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

Subtotal:

Unitats

B66ZB000

m2
u

Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar divisòria entre cabines sanitàries

6,75300

Ferramenta per a mampares sintètiques per a
divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per
fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm
alçada, d'acer inoxidable

3,200

x 77,86000

=

1,000

x 18,99000

=

Subtotal:

6,75300

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-44

E66AUVID

u

Mampara per a dutxa 80x95 cm, 205 cm d'alçada, en
dos costats amb angle, amb dues portes correderes,
un a cada costat, de 40 cm, amb estructura de perfils
de subjecció d'acer inoxidable, amb vidre trempat de
6 mm i tractament anticalç, i perfils d'estanqueitat
amb tancament magnètic

268,14200

1,50 %

0,10130

10,00 %

274,99630
27,49963

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,250

/R x 21,17000

=

5,29250

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,500

/R x 23,85000

=

11,92500

597,61

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

4,000

/R x 24,65000

=

98,60000

A013M000

h

Ajudant muntador

4,000

/R x 21,17000

=

84,68000

Subtotal:
Mampara per a dutxa 80x95 cm, cobrint dos costats
amb angle, amb dues portes correderes,
unaacadacostat, de 40 cm, amb estructura de perfils
de subjecció d'acer inoxidable, amb vidre trempat de
6 mm i tractament anticalç, i perfils d'estanqueitat
amb tancament magnètic

1,000

183,28000

x 360,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes
GA-6 segons UNE 104402, de dues làmines, de
densitat superficial 6.9 kg/m2 formada per làmina de
betum modificat LBM (SBS)-40/G amb una armadura
FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de

=

0,35700

B712907A

m2

Làmina de betum modificat amb autoprotecció
mineral LBM (SBS) 40/G-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color
estàndard

1,100

x 4,48000

=

4,92800

B711Q060

m2

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS)
30-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50
g/m2

1,100

x 6,59000

=

7,24900

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

E7C965D1

m2

Import

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de
densitat 60 a 70 kg/m3, de 40 mm de gruix amb malla
metàl·lica, col·locat sense adherir

12,53400

Rend.: 1,000

10,00 %

12,53400
0,25826

10,00 %

30,00976
3,00098
33,01074
6,29

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,025

/R x 19,91000

=

0,49775

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,050

/R x 23,85000

=

1,19250

183,28000

Subtotal:

1,69025

1,69025

Materials

360,00000

360,00000

17,21750

1,50 %

Rend.: 1,000

B7C965D0

m2

Feltre de llana mineral de roca de 60 a 70 kg/m3 de
40 mm de gruix amb malla metàl·lica

1,050

x 3,81000

DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E721HEP6

x 1,19000

=

Subtotal:

Subtotal:

P-45

0,300

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
u

Emulsió bituminosa, tipus EB

€

Ma d'obra

B66AUVID

kg

Subtotal:

P-46
Unitats

17,21750

B7Z22000

302,49592

Rend.: 1,000

Import

Materials

18,99000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

Subtotal:

249,15200

268,14200

Preu

Ma d'obra

Materials
B66AB00A

40

360,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

543,28000
54,32800
597,60800
33,01

4,00050
4,00050

4,00050

1,50 %

0,02535

10,00 %

5,71610
0,57161

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-47

E7CPAA92

€
Ma d'obra

m2

Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i
prelacat de 2700x900 mm gruix 100 mm amb llana
mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa
perforada 0.75 mm, col·locat

6,28771

Rend.: 1,000

Unitats

167,30

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.:

41

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,500

/R x 21,17000

=

10,58500

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,500

/R x 23,85000

=

11,92500
22,51000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,51000

Materials
B7CPAA92 m2

Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i
prelacat de 2700x900 mm gruix 100 mm amb llana
mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa
perforada 0.75 mm

1,050

x 123,09000

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

129,24450

m

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

129,24450

1,50 %

0,33765

10,00 %

152,09215
15,20922

COST EXECUCIÓ MATERIAL

167,30137

Rend.: 1,000

3,19

Unitats

Preu

Parcial

E8121212

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

h

Oficial 1a col·locador

0,100

/R x 23,85000

=

Subtotal:
m

Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30
mm

1,050

A0129000
A0149000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h
h

Oficial 1a guixaire
Manobre guixaire

E7J5A01A

m

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb
massilla de silicona neutra, aplicada amb pistola
manual, prèvia imprimació

€

Unitats

/R x 23,85000

=

4,29300

0,090

/R x 19,91000

=

1,79190

0,798

x 0,12000

=

0,09576

D07J1100

m3

Pasta de guix B1

0,0123

x 117,08710

=

1,44017

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,03578

10,00 %

2,90378
0,29038

P-51

E81ZB9K0

h

Oficial 1a col·locador

0,050

/R x 23,85000

=

Subtotal:

€

B7JZ1010

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de
silicona neutra

0,0021

x 23,91000

=

0,05021

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,021

x 14,51000

=

0,30471
0,35492

1,53593

2,50 %

0,15212

10,00 %

7,77295
0,77730
8,55025

Rend.: 1,000

4,58

Unitats

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,030

/R x 19,91000

=

0,59730

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,060

/R x 23,85000

=

1,43100

Subtotal:
m

Import

Import

2,02830

Cantonera per a arrebossats i enguixats de material
d'alumini per a arestes de 5 mm de gruix i 25 mm de
desenvolupament

1,020

x 2,06000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

1,19250

2,02830

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,10120

2,10120

2,10120

1,50 %

0,03042

10,00 %

4,15992
0,41599

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-52
0,35492

€

Materials

Materials

Subtotal:

Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm
de gruix i 25 mm de desenvolupament

1,19250
1,19250

1,53593

Ma d'obra

3,19415
1,72

m

Ma d'obra
A0127000

6,08490

COST EXECUCIÓ MATERIAL
0,48300

€

Import

6,08490

Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

2,38500

1,50 %

Parcial

Parcial

0,180

DESPESES AUXILIARS

0,48300

Preu

Preu

kg

B81ZB9K0
Unitats

8,55

B0521200

0,48300

Rend.: 1,000

1,72184

Subtotal:

2,38500

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-49

1,56531
0,15653

Materials

Import

2,38500

x 0,46000

10,00 %

Ma d'obra

Materials
B7J20190

0,01789

Rend.: 1,000

Ma d'obra
A0127000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

129,24450
P-50

Subtotal:

E7J21191

42

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-48

Pàg.:

E82C1T1K

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de gres porcellànic premsat sense
esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt,
d'1 a 5 peces/m2, col·locades amb adhesiu per a
rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

4,57592

Rend.: 1,000

Unitats

64,01

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.:

43

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

44

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,450

/R x 23,85000

=

10,73250

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

/R x 21,17000

=

4,23400

A0140000

h

Manobre

0,030

/R x 19,91000

=

0,59730

Subtotal:

15,56380

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

E842LT3A
B0FH5192

m2

Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni
polir de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5
peces/m2, preu alt, grup BIa (UNE-EN 14411)

1,100

x 35,15000

=

38,66500

B0711020

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

4,9028

x 0,61000

=

2,99071

B05A2203

kg

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

0,705

x 0,82000

=

0,57810

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

42,23381

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,38910
58,18671
5,81867

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Extradossat de plaques de guix laminat format per
estructura autoportant arriostrada reforçada en H
amb perfileria de planxa d'acer galvanitzat, amb un
gruix total de l'extradossat de 105 mm, muntants
cada 400 mm de 90 mm d'amplaria i canals de 90
mm d'amplaria, amb 1 placa tipus hidròfuga (H) de 15
mm de gruix, fixada mecànicament

39,38

Preu

Parcial

€

h

Ajudant col·locador

0,110

/R x 21,17000

=

2,32870

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,365

/R x 23,85000

=

8,70525

Subtotal:

11,03395

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,800

x 1,07000

=

0,85600

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

4,000

x 0,07000

=

0,28000

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària 0,940
per a junts de plaques de guix laminat

x 0,51000

=

0,47940

B6B12411

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
horitzontals amb perfils 90 mm d'amplària

0,950

x 1,21000

=

1,14950

B6B11411

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments
verticals amb perfils 90 mm d'amplària

7,000

x 1,25000

=

8,75000

B0CC2410

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
1,030
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 7,45000

=

7,67350

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

=

0,29160

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,420

x 9,30000

=

3,90600

B44ZB052

kg

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, tallat a mida i galvanitzat

0,2625

x 1,21000

=

0,31763

Subtotal:

24,60363

35,80309
3,58031

Cel ras registrable de plaques de llana mineral de
roca compactada, acabat superficial amb pintura
color blanc, amb cantell rebaixat (E) per a perfils de
15mm, de 600x 600 mm i 50 a 53 mm de gruix,
classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO
11654, resistència a la humitat 95% i reacció al foc ,
col·locat amb estructura d'acer galvanitzat vista
formada per perfils principals en forma de T invertida
de 15 mm de base cada 1.2 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m i perfils
secundaris formant retícula, per a una alçària de cel
ras de 4 m com a màxim

39,38340

Rend.: 1,000

54,67

Unitats

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 24,65000

=

4,93000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 21,17000

=

4,23400

Subtotal:
m2

Placa de llana mineral de roca compactada per a cel
ras, acabat superficial amb pintura color blanc, amb
cantell rebaixat (E) per a perfils de 15mm segons
norma UNE-EN 13964, de 600x 600 mm i de 50 a 53
mm de gruix, amb un coeficient d'absorció acústica
ponderat de 0.9 a 1 segons UNE-EN ISO 11654,
resistència a la humitat 95% i reacció al foc

1,030

x 35,52000

=

36,58560

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

1,030

x 3,70000

=

3,81100

Import

11,03395

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-53

24,60363

€

Import

9,16400

B842LT34

Materials
B7J500ZZ

10,00 %

9,16400

Materials

Ma d'obra
A0137000

0,16551

Ma d'obra

64,00538

Rend.: 1,000

Unitats

m2

42,23381

2,50 %

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

15,56380

Materials

E83E798A

Pàg.:

E842YYB5

m2

Cel ras registrable de plaques de fibres minerals
compactades, acabat superficial amb vel de vidre de
color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 1200 x
400 mm i 18 a 12,5 mm de gruix, classe d'absorció
acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a
la humitat 95% i reacció al foc A2-s1,d0, col·locat
amb estructura d'alumini lacat vista en un sentit,
formada per perfils principals en forma de T invertida
de 24 mm de base cada 1,5 m per a fixar al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb
perfils distanciadors de seguretat cada 2 m per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim, model
Danoline Visona-Regula, amb perfils tipus T24 de

Rend.: 1,000

40,39660

40,39660

1,50 %

0,13746

10,00 %

49,69806
4,96981
54,66787
54,86

€

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

45

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Knaufo equivalent

Unitats

Preu

Parcial

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890

x 0,07000

=

0,13230

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,030

x 4,38000

=

4,51140

Import

Subtotal:

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 21,17000

=

4,23400

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 24,65000

=

4,93000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

9,16400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,16400

Materials

B84ZUAL1

m2

m2

1,100
plaques de fibres minerals compactades, acabat
superficial amb vel de vidre de color blanc, amb
cantell rebaixat/ranurat, de 1200 x 400 mm i 18 a 12,5
mm de gruix, classe d'absorció acústica A segons
UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i
reacció al foc A2-s1,d0

x 20,88000

1,100
Estructura d'alumini lacat vista en un sentit per a cel
ras de plaques de 1200x400 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 24 mm de base
col·locats cada 1,5 m per a fixar al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils
secundaris tipus T-24 per a quedar ocults col·locats
al llarg de la placa i amb perfils distanciadors de
seguretat cada 2 m aproximadament fixats als perfils
principals, inclòs part proporcional de perfils de remat,
suspensors i fixacions, per a suportar una càrrega de
fins a 14 kg

x 16,00000

=

=

22,96800

1,50 %

0,27012

10,00 %

32,93140
3,29314

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus
estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de gruix i
vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format
per perfils principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m , per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

m2

17,60000

40,56800

40,56800

1,50 %

0,13746

10,00 %

49,86946
4,98695

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

E8444105

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb
acabat vinílic, 600x 600 mm i 12.5 mm de gruix ,
sistema desmuntable amb estructura d'acer
galvanitzat vist format per perfils principals amb forma
de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2
m i fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió
cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant
retícula de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras
de 4 m com a màxim

36,22454

Rend.: 1,000

38,74

Unitats

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 24,65000

=

4,93000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 21,17000

=

4,23400

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

E8443260

P-55

14,65328

€

Import

Ma d'obra

Subtotal:

P-54

14,65328

COST EXECUCIÓ MATERIAL
B842YYB5

46

36,22

B8444200

m2

Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de
gruix, acabat vinílic , de 600x600 mm i vora recte ( E)
segons la norma UNE-EN 13964 , per quedar
l'entremat vist , i reacció al foc A2-s1, d0

1,030

x 21,46000

=

22,10380

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

1,030

x 3,70000

=

3,81100

€

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

DESPESES AUXILIARS

Import

Ma d'obra
A0137000

h

Ajudant col·locador

0,400

/R x 21,17000

=

8,46800

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

/R x 23,85000

=

9,54000

Subtotal:

18,00800

Materials
B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

x 9,30000

=

1,67400

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,4725

x 1,07000

=

0,50558

B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000

x 7,83000

=

7,83000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

25,91480

P-56

E844C260

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat
transformades amb perforació tipus ordenada
ocupant tota la superfície de 12.5 de gruix i classe
d'absorció acústica C segons la norma UNE-EN ISO
11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils
principals col·locats cada 1000 mm i perfils
secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m , per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

0,13746

10,00 %

35,21626
3,52163
38,73789

Rend.: 1,000

Unitats

25,91480

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
18,00800

9,16400

Materials

54,85641

Rend.: 1,000

9,16400

61,86

Preu

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,570

/R x 23,85000

=

13,59450

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,570

/R x 21,17000

=

12,06690

Subtotal:

25,66140

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

25,66140

Subtotal:

Materials
B7J500ZZ

kg

B0CCHL3H m2

x 1,07000

=

0,50558

Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial 1,030
perforada amb perforació tipus ordenada ocupant tota
la superfície i vel, placa de 12.5 mm de gruix, segons
la norma UNE-EN 14190, amb un coeficient
d'absorció acústica ponderat de 0.6 segons la norma
UNE-EN ISO 11654 i reacció al foc A2-s1, d0

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,4725

x 19,46000

=

20,04380

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890

x 0,07000

=

0,13230

B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils principals col·locats cada 1000 mm com a
màxim i perfils secundaris col·locats cada 600 mm
com a màxim , per a fixar al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m, per a suportar una càrrega
de fins a 15 kg

1,000

x 7,83000

=

7,83000

Visos per a plaques de guix laminat

0,180

cu

x 9,30000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat
amb perforacions a tota la superfície, 600x 600 mm i
12.5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C
segons la UNE-EN ISO 11654, sistema desmuntable
amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format
per perfils principals amb forma de T invertida de 15
mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb
perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

P-58

E844K211

1,67400
30,18568

30,18568

1,50 %

0,38492

10,00 %

56,23200
5,62320

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E844K145

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix
laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm de gruix,
col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer
galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm
fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4 m com a
màxim

Rend.: 1,000

42,77

Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 24,65000

=

4,93000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 21,17000

=

4,23400

38,88306
3,88831
42,77137

Rend.: 1,000

49,43

Unitats

Preu

Parcial

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,1995

/R x 21,17000

=

4,22342

h

Oficial 1a col·locador

0,654

/R x 23,85000

=

15,59790

Subtotal:

19,82132

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

0,840

x 9,30000

=

7,81200

B84Z5610

m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

2,160

x 4,62000

=

9,97920

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,780

x 0,07000

=

0,26460

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,410

x 1,07000

=

1,50870

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm,
segons la norma UNE-EN 520

1,200

x 4,38000

=

5,25600

€

DESPESES AUXILIARS

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

9,16400

Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12.5
mm de gruix, acabat amb perforacions a tota la
superfície i vel , de 600x600 mm i cantell rebaixat ( E)
segons la norma UNE-EN 13964 , per a que quedi
l'entremat semiocult i amb un coeficient d'absorció
acústica ponderat 0.65 segons UNE-EN ISO 11654 , i
reacció al foc A2-s1, d0

1,030

Estructura d'acer galvanitzat vista per a cel ras de
plaques de 600x600 mm formada per perfils
principals en forma de T invertida de 15 mm de base

1,030

x 25,02000

x 3,70000

=

=

9,16400

P-59

E844U211

m2

25,77060

3,81100

24,82050

€

Import

19,82132

Formació de calaix tancat per independitzar els
espais per sobre de les guies dels envans mòbils,
sobre el cel ras amb 2 plaques de guix laminat tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix, col·locades amb
entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format
per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre i
llana de roca de 80 mm de gruix insertada entre les
plaques

0,29732

10,00 %

44,93914
4,49391
49,43305

Rend.: 1,000

Unitats

88,68

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

1,000

24,82050

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

m2

10,00 %

Subtotal:

A013M000

B84ZD510

0,13746

Materials

61,85520

A012M000

m2

1,50 %

A0127000

Ma d'obra

B844C24A

29,58160

Ma d'obra

Subtotal:

P-57

DESPESES AUXILIARS

29,58160

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B7JZ00E1

B0A44000

48

/R x 23,85000

=

23,85000

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

A0137000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Ajudant col·locador

0,500

/R x 21,17000

=

10,58500
34,43500

DESPESES AUXILIARS
34,43500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,410

x 1,07000

=

1,50870

B7C4L8F0

m2

Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a
aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 80 mm,
amb una conductivitat tèrmica <= 0.038 W/mK,
resistència tèrmica >= 2,105 m2.K/W, amb vel negre

1,200

x 6,20000

=

7,44000

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

3,780

x 0,07000

=

0,26460

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm,
2,500
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

x 5,01000

=

12,52500

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

1,500

x 9,30000

=

13,95000

B84Z5610

m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a
cel ras continu de plaques de guix laminat format per
perfils col·locats cada 600 mm com a màxim , per a
fixar al sostre mitjançant vareta de suspensió cada
1,2 m, per a suportar una càrrega de fins a 15 kg

2,160

x 4,62000

=

9,97920

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

45,66750

E865UL01

m2

0,51653

10,00 %

80,61903
8,06190

10,00 %

34,39200
3,43920
37,83120

Rend.: 1,000

194,23

Unitats

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 21,17000

=

4,23400

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200

/R x 23,85000

=

4,77000

Subtotal:

€

Import

Rend.: 1,000

37,83

B865UL101 m2

Revestiment vertical dels laterals de la sala amb
pannells de llistons de fusta revestits, de 2,20 m
d'alçada i 60 cm d'amplada, amb llistons de 45x22
mm separats 40 mm, de fusta xapada amb faig,
ignifug, amb estructura posterior de llistons

1,050

x 159,50000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Preu

Parcial

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,450

/R x 24,28000

=

10,92600

A013A000

h

Ajudant fuster

0,450

/R x 21,33000

=

9,59850

Subtotal:

20,52450

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats

0,060

x 3,30000

=

0,19800

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0044

x 242,53000

=

1,06713

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250

x 0,09000

=

0,56250

B0A32000

kg

Clau acer galvanitzat

0,150

x 1,68000

=

0,25200

x 11,48000

=

11,48000

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina 1,000
sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus
P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa,
treballat al taller

P-62

E865UX10

m2

20,52450

13,55963

167,47500

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de
gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN
309, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb làmina
d'HPL de color, treballat al taller, col·locat adherit
sobre enllatat de fusta

167,47500

1,00 %

0,09004

10,00 %

176,56904
17,65690
194,22594

Rend.: 1,000

Unitats

102,06

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013A000

h

Ajudant fuster

0,830

/R x 21,33000

=

17,70390

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,830

/R x 24,28000

=

20,15240

Subtotal:

37,85630

Materials
B0A61500

Subtotal:

9,00400

167,47500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Materials
B0A41200

=

Subtotal:

€
DESPESES AUXILIARS

Unitats

9,00400

Materials

88,68093

Ma d'obra

B0CU14BB m2

Revestiment vertical dels laterals de la sala amb
pannells de llistons de fusta revestits, de 2,20 m
d'alçada i 60 cm d'amplada, amb llistons de 45x22
mm separats 30 mm, de fusta xapada amb faig,
reacció al foc B-s2, d0, folre posterior amb vel negre i
estructura posterior de llistons per riegiditzar el
conjunt, per la seva fixació sobre una estructura de
perfils tubulars d'acer, Model IDEALUX LT de la
empresa IDEATEC, o equivalent

45,66750

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de
gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN
309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta de faig vaporitzat, treballat al taller,
col·locat amb fixacions mecàniques sobre enllatat de
fusta

0,30787

Ma d'obra

Subtotal:

m2

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-61

B7JZ00E1

E86534LA

50

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-60

Pàg.:

13,55963

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250

x 0,09000

=

0,56250

B0A41200

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats

0,060

x 3,30000

=

0,19800

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

0,0083

x 3,98000

=

0,03303

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0044

x 242,53000

=

1,06713

x 35,00000

=

52,50000

B0CUUX10 m2

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina 1,500
sintètica, de 14 mm de gruix, per a ambient sec tipus
P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa de HPL, treballat al taller

37,85630
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

54,36066

m2

Revestiment horitzontal amb tauler de partícules de
fusta aglomerades amb resina sintètica, de 12 mm de
gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN
309, reacció al foc B-s2, d0, acabat amb làmina
d'HPL de color, treballat al taller, col·locat adherit
sobre enllatat de fusta

54,36066

1,50 %

0,56784

10,00 %

92,78480
9,27848

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E865UX20

Pàg.:

102,06328

Rend.: 1,000

102,06

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-65

E898K2A0

A012D000
Unitats

Preu

Parcial

A013A000

h

Ajudant fuster

0,830

/R x 21,33000

=

17,70390

h

Oficial 1a fuster

0,830

/R x 24,28000

=

20,15240

Subtotal:

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

37,85630

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

0,0044

x 242,53000

=

1,06713

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250

x 0,09000

=

0,56250

B0A41200

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats

0,060

x 3,30000

=

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

0,0083

x 3,98000

=

0,03303

x 35,00000

=

52,50000

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina 1,500
sintètica, de 14 mm de gruix, per a ambient sec tipus
P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa de HPL, treballat al taller

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

A013D000

Import

h
h

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor

4,96223
5,75

Unitats

Preu

Parcial

0,125

/R x 23,85000

=

2,98125

0,015

/R x 21,17000

=

0,31755

Subtotal:

€

Import

54,36066

10,00 %

37,85630

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,3978

x 3,08000

=

1,22522

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

E89A2BB0

54,36066

Parcial

1,87547

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb
una
capa
de
protector
químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

0,04948

10,00 %

5,22375
0,52238
5,74613

Rend.: 1,000

21,83

Unitats

Preu

Parcial

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,520

/R x 23,85000

=

12,40200

92,78480
9,27848

A013D000

h

Ajudant pintor

0,050

/R x 21,17000

=

1,05850

Subtotal:

13,46050

Ajudant pintor

0,010

/R x 21,17000

=

0,21170

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,100

/R x 23,85000

=

2,38500

Subtotal:

2,59670

€

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,3468

x 12,97000

=

4,49800

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150

x 6,90000

=

1,03500

Import

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,59670

Materials
B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,3978

x 3,08000

=

1,22522

Subtotal:

1,87547

Import

13,46050

Materials

Subtotal:
h

€

Ma d'obra

Ma d'obra
A013D000

1,87547

1,50 %

0,56784

4,96
Preu

3,29880

COST EXECUCIÓ MATERIAL

102,06328

Rend.: 1,000

3,29880

B89ZPD00

0,19800

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

4,51112
0,45111

Materials

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

10,00 %

Rend.: 1,000

Materials

E898J2A0

0,03895

Ma d'obra

A012A000

B0CUUX10 m2

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

P-64

52

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-63

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

6,18325
1,50 %

0,20191

10,00 %

19,84566
1,98457

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-66

E89ABBJ0

1,87547
Ma d'obra

m2

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

21,83022

Rend.: 1,000
Unitats

6,18325

21,23
Preu

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,520

/R x 23,85000

=

12,40200

A013D000

h

Ajudant pintor

0,050

/R x 21,17000

=

1,05850
13,46050

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,46050

Materials
B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,255

x 12,97000

=

3,30735

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,204

x 11,41000

=

2,32764

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Pintat de portes vidrieres d'acer, amb pintura
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i dues d'acabat

P-69

E8K3DD4K

0,20191

10,00 %

19,29740
1,92974

23,27
Preu

Parcial

€

h

Oficial 1a pintor

0,600

/R x 23,85000

=

14,31000

A013D000

h

Ajudant pintor

0,060

/R x 21,17000

=

1,27020

Subtotal:

15,58020

Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra
artificial de morter de ciment blanc, buixardada, amb
trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt
1:2:10

4,11348
0,41135
4,52483

Rend.: 1,000

Unitats

82,13

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 19,91000

=

4,97750

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

/R x 23,85000

=

11,92500

Subtotal:

Import

16,90250

B0GAB4L4

m

Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc,
buixardada, de 29 cm d'amplària i amb trencaaigües
a un cantell

1,000

x 57,00000

=

57,00000

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

0,0032

x 158,13265

=

0,50602

15,58020

Subtotal:

Materials
B89ZM000

kg

Pintura partícules metàl·liques

0,255

x 11,82000

=

3,01410

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,204

x 11,41000

=

2,32764

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,23370

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,00 %

21,15564
2,11556

5,34174

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E89FXCGB

m

Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb
una capa de dissolvent desengreixant i una capa
d'acabat fins a 20 cm de diàmetre, com a màxim

DESPESES AUXILIARS
5,34174

Subtotal:

P-68

10,00 %

Unitats

P-70

E93615B0

m2

23,27121

Rend.: 1,000

4,52
Preu

Parcial

€

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 15 cm, abocat des de camió

57,50602

Oficial 1a pintor

0,125

/R x 23,85000

=

2,98125

A013D000

h

Ajudant pintor

0,015

/R x 21,17000

=

0,31755

Subtotal:

3,29880

Unitats

kg

Esmalt de poliuretà d'un component

0,050

x 7,96000

=

0,39800

B0171100

l

Dissolvent desengreixant, per a tubs de PVC

0,080

x 4,59000

=

0,36720

Subtotal:

0,76520

57,50602

10,00 %

74,66206
7,46621
82,12826
18,38

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Import

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,110

/R x 23,85000

=

2,62350

A0140000

h

Manobre

0,240

/R x 19,91000

=

4,77840
7,40190

7,40190

Materials
B064300C
3,29880

m3

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

0,1545

Materials
B89ZC100

16,90250

0,25354

Subtotal:
h

Import

1,50 %

Rend.: 1,000

Ma d'obra
A012D000

€

Materials

Ma d'obra
A012D000

0,04948

Ma d'obra

21,22714

Unitats

m

5,63499

1,50 %

Rend.: 1,000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,63499

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E89ACDJ0

54

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-67

Pàg.:

x 59,55000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
0,76520

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,20048

9,20048

9,20048

1,50 %

0,11103

10,00 %

16,71341
1,67134
18,38475
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

P-71

E9DCUX2D

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
colorejat en massa sense esmaltar ni polir, amb
acabat color pedra basáltica grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular en peces de 60x120
cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2-TE (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000

70,60

€

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,35502

10,00 %

35,54189
3,55419

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Preu

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,450

/R x 23,85000

=

10,73250

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

/R x 21,17000

=

4,23400

A0140000

h

Manobre

0,030

/R x 19,91000

=

0,59730

Subtotal:

Import

15,56380

P-73

E9M1X11M

m2

Paviment continu multicapa de resines epoxi
bicomponent, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa base i
1 capa d'acabat

39,09607

Rend.: 1,000

30,93

Unitats

Preu

Parcial

A0121000

15,56380

A0140000

h
h

Oficial 1a
Manobre

0,400

/R x 23,85000

=

9,54000

0,400

/R x 19,91000

=

7,96400

Subtotal:

17,50400

B05A2203

kg

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

1,425

x 0,82000

=

1,16850

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma
UNE-EN 12004

7,0035

x 0,77000

=

5,39270

B9M111A0

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'imprimació per a paviment continu

0,315

x 5,85000

=

1,84275

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic
colorejat en massa sense esmaltar ni polir, amb
acabat color pedra basáltica grup BIa (UNE-EN
14411), de forma rectangular en peces de 60x120 cm

1,020

x 41,00000

=

41,82000

B9M121A1

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa base per a paviment continu, amb pigments

0,840

x 6,56000

=

5,51040

B9M131A1

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a
capa d'acabat per a paviment continu, amb pigments

0,420

x 7,13000

=

2,99460

B0FHUX10 m2

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

48,38120

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2.5
cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de 3 cm de
sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt
1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

48,38120

Subtotal:

0,23346

10,00 %

64,17846
6,41785

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

70,59630

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Rend.: 1,000

Unitats

39,10

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,470

/R x 19,91000

=

9,35770

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,600

/R x 23,85000

=

14,31000

Subtotal:

23,66770

23,66770

Materials
B0111000

m3

Aigua

0,001

x 1,63000

=

0,00163

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,0449

x 16,68000

=

0,74893

B0512401

t

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

0,0031

x 103,30000

=

0,32023

B9E11300

m2

Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu mitjà

1,020

x 5,36000

=

5,46720

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

0,0315

x 158,13265

=

4,98118

DESPESES AUXILIARS

P-74

E9S11220

m2

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm, col·locat

11,51917

10,34775

17,50400

Unitats

0,26256

10,00 %

28,11431
2,81143
30,92574
75,78

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013F000

h

Ajudant manyà

0,300

/R x 21,25000

=

6,37500

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,600

/R x 24,23000

=

14,53800

Subtotal:

20,91300

20,91300

Materials
B0B51220

m2

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de
malla, amb platines de 20x2 mm, en peces de
1000x500 mm

1,030

x 46,28000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
11,51917

10,34775

1,50 %

Rend.: 1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

Import

Materials

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

Materials

E9E1131G

56

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

P-72

Pàg.:

P-75

E9U371AV

m

Sòcol de rajola de gres de gres porcellànic colorejat
en massa sense esmaltar ni polir, amb acabat color
pedra basáltica grup BIa (UNE-EN 14411), de 10 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2

Rend.: 1,000

47,66840

47,66840

47,66840

1,50 %

0,31370

10,00 %

68,89510
6,88951
75,78460
17,44

€
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

(UNE-EN 13888)

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,250

/R x 24,28000

=

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Import

B9V8U001

m

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5
cm de gruix, i 30 cm d'estesa

1,000

x 19,04000

=

h

Oficial 1a col·locador

0,100

/R x 23,85000

=

2,38500

B0D35000

m3

Llata de fusta de pi, tractada en autoclau

0,002

x 351,67000

=

0,70334

h

Ajudant col·locador

0,020

/R x 21,17000

=

0,42340

B0A5C000

u

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

8,000

x 0,81000

=

6,48000

2,80840

m

Sòcol de rajola de gres de gres porcellànic colorejat
en massa sense esmaltar ni polir, amb acabat color
pedra basáltica grup BIa (UNE-EN 14411), de 10 cm
d'alçària

1,050

x 12,00000

=

2,80840

Subtotal:

kg

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

0,1001

x 0,82000

=

0,08208

B0711020

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN
12004

0,525

x 0,61000

=

0,32025

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,00233

m

Sòcol de làmina de goma, de 10 cm d'alçària i
superfície llisa, col·locat amb adhesiu en dispersió
aquosa

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-78

13,00233
0,04213

10,00 %

15,85286
1,58529
17,43814

Rend.: 1,000

8,87

Unitats

Preu

Parcial

E9VZ191K

m

h

Oficial 1a col·locador

0,100

/R x 23,85000

=

Subtotal:

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

Segelladora amb polímers acrílics

0,010

x 4,58000

=

0,04580

B8ZAJ100

kg

Producte decapant de baixa alcalinitat

0,010

x 4,64000

=

0,04640

B9U61AA0

m

Sòcol de làmina de goma, de 10 cm d'alçària i
superfície llisa

1,050

x 5,12000

=

5,37600

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

0,063

x 2,75000

=

0,17325

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5
cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça, col·locat
amb fixacions mecàniques

Unitats

h

Ajudant fuster

0,250

5,64145

8,86845
41,58

=

5,33250

Parcial

€

Import

€
Import

Manobre

0,180

/R x 19,91000

=

3,58380

Oficial 1a paleta

0,360

/R x 23,85000

=

8,58600

Subtotal:

12,16980

12,16980

Materials
B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

10,0002

x 0,16000

=

1,60003

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

0,0084

x 158,13265

=

1,32831

DESPESES AUXILIARS

P-79

8,06223
0,80622

/R x 21,33000

Preu

2,92834

E9VZ19AK

m

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm,
col·locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10

2,92834

1,50 %

0,18255

10,00 %

15,28069
1,52807

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,00 %

Ma d'obra
A013A000

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,03578

Parcial

16,81

h

€

1,50 %

Preu

41,57657

h

2,38500

5,64145

Rend.: 1,000

37,79688
3,77969

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9V7U001

10,00 %

A0140000

Materials
kg

0,17104

Rend.: 1,000

2,38500

B8ZA1100

1,50 %

A0122000

Import

2,38500

26,22334

Ma d'obra

Ma d'obra
A0127000

26,22334

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9U61AA1

DESPESES AUXILIARS

12,60000

B05A2203

11,40250

19,04000

A0127000

Materials

P-77

11,40250

A0137000

Subtotal:

P-76

6,07000

Materials

Ma d'obra

B9U3X1A0

58

16,80876

Rend.: 1,000
Unitats

24,71
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,550

/R x 23,85000

=

13,11750

A0140000

h

Manobre

0,275

/R x 19,91000

=

5,47525

Subtotal:

18,59275

Materials
B0FA12A0

u

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD,
segons la norma UNE-EN 771-1

10,0002

x 0,16000

=

1,60003

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

0,0126

x 158,13265

=

1,99247

18,59275
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,59250

m2

0,27889

10,00 %

22,46414
2,24641

BAZGC370 u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000

x 55,79000

=

55,79000

BABGPA62 u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 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 237,96000

=

237,96000

Preu

Parcial

4,17

Subtotal:

€
Import

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra
A0128000

h

Oficial 1a polidor

0,120

/R x 23,85000

=

2,86200

A0140000

h

Manobre

0,030

/R x 19,91000

=

0,59730

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,45930

h

Polidora

0,120

/R x 2,30000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-83

0,27600
0,27600

0,05189

10,00 %

3,78719
0,37872

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9Z2A100

m2

Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o
pedra

EABGUECO

u

0,27600

1,50 %

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 100x90 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

Unitats

10,39

Unitats

Preu

Parcial

€

A0128000

h

Oficial 1a polidor

0,320

/R x 23,85000

=

7,63200

h

Manobre

0,050

/R x 19,91000

=

0,99550

Subtotal:

A012F000

h

Oficial 1a manyà

0,400

C2007000

h

Polidora

0,200

/R x 2,30000

=

0,46000

h

Abrillantadora

0,120

/R x 1,92000

=

0,23040

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,00 %

9,44731
0,94473

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-81

EABGP762

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 160x215 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

334,05

=

x 210,00000

=

210,00000

BAZGC370 u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles
batents, de preu mitjà

1,000

x 55,79000

=

55,79000

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

265,79000

Oficial 1a manyà

9,69200

0,24230

10,00 %

275,72430
27,57243

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-85

EABGXA7E

u

€

Porta i reixa de jardí segons detall PLanol 43, de
perfils d'acer galvanitzat en perfils laminats, amb
barrots fets d'angulars 50x50 mm capiculats amb
separació de 100 mm entre vertexs, amb una part fixa
de 63 cm d'amplada, i una fulla batent de 135 cm,
fixat el conjunt a la base amb tacs químics, alçada de
95 cm, pany de cop i clau, acabat esmaltat, col·locada

303,29673

Rend.: 1,000

Unitats

265,79000

2,50 %

990,83

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
Unitats

Preu

Parcial

A012F000

Import

h

Oficial 1a manyà

2,000

/R x 24,23000

=

Subtotal:
h

Import

9,69200

1,000

Ma d'obra
A012F000

€

9,69200

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues
fulles batents, per a un buit d'obra de 100x90 cm,
amb bastidor de tub de 40x20x1,5 mm, planxes llises
d'1 mm de gruix i bastiment, pany de cop, acabat
esmaltat

10,39204

Rend.: 1,000

Parcial

BABGUEC0 u

0,69040
0,12941

303,30

Preu

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

334,05273

Materials

8,62750

0,69040

303,68430
30,36843

/R x 24,23000

Maquinària
C2009000

10,00 %

Subtotal:

Import

8,62750

0,24230

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

293,75000

2,50 %

Rend.: 1,000

4,16591

Rend.: 1,000

293,75000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,45930

Maquinària
C2007000

60

Materials

24,71056

Rend.: 1,000
Unitats

Rebaixat del paviment de terratzo o pedra

3,59250

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
E9Z21100

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-80

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,400

/R x 24,23000
Subtotal:

=

9,69200
9,69200

48,46000
48,46000

Materials
9,69200

BAZGC360 u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de 5,000
preu mitjà

x 24,96000

=

124,80000

48,46000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

61

PARTIDES D'OBRA

B0A63H00

Pàg.:

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000

1,000
Porta i reixa de jardí segons detall planol 43, de
perfils d'acer galvanitzat en perfils laminats, amb
barrots fets d'angulars 50x50 mm capiculats amb
separació de 100 mm entre vertexs, amb una part fixa
de 63 cm d'amplada, i una fulla batent de 135 cm,
fixat el conjunt a la base amb tacs químics, alçada de
95 cm, pany de cop i clau, acabat esmaltat

x 3,91000

=

31,28000

x 695,00000

=

695,00000
Unitats

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

851,08000

Finestra d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra aproximat de 75x120 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

Preu

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 24,65000

=

9,86000

Subtotal:

1,21150

10,00 %

900,75150
90,07515

B7J50090

990,82665

Rend.: 1,000

Unitats

851,08000

A013M000

284,60

Preu

Parcial

dm3

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 24,65000

=

9,86000

0,230

x 11,61000

=

2,67030

BAF1C29C m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39
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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

0,900

x 106,67000

=

96,00300

B7J50010

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080

x 14,51000

=

1,16080

€

dm3

Subtotal:

Import

Subtotal:

11,97700

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080

x 14,51000

=

1,16080

BAF1439C

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb una fulla oscilobatent, per a
un buit d'obra de 0,75 a 1,04 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

0,900

x 269,58000

=

242,62200

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,230

x 11,61000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Fulla fixa d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, per a un buit d'obra aproximat de
75x120 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

11,97700

EAF344AL

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
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

2,50 %

0,29943

10,00 %

112,11053
11,21105
123,32158

Rend.: 1,000

Unitats

99,83410

318,27

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
=

Subtotal:

u

99,83410

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,97700

Materials

11,97700

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

DESPESES AUXILIARS
A013M000

EAF1C49C

Import

Materials

Ma d'obra

dm3

Parcial

A012M000

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

mínima C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210

Ma d'obra

Subtotal:

B7J50090

62

PARTIDES D'OBRA

BABGXATE u

EAF1459C

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Rend.: 1,000

2,67030
246,45310

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 24,65000

=

9,86000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

246,45310

2,50 %

0,29943

10,00 %

258,72953
25,87295
284,60248
123,32

€

Subtotal:

11,97700

Materials
B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200

x 11,61000

=

2,32200

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070

x 14,51000

=

1,01570

BAF342AL

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5
a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu superior, 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

0,675

x 405,51000

=

273,71925

11,97700
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

63

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

277,05695

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
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, amb caixa de persiana i guies

0,29943

10,00 %

289,33338
28,93334

Unitats

339,35

Preu

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 24,65000

=

9,86000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

Subtotal:

Parcial

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080

x 14,51000

=

1,16080

BAF3439L

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de
0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu superior, 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

0,900

x 351,44000

=

316,29600

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,230

x 11,61000

=

2,67030

€

Import

Subtotal:

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

DESPESES AUXILIARS

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 24,65000

=

9,86000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

11,97700

11,97700

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200

x 11,61000

=

2,32200

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de 0,5
a 0,74 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu superior, 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, amb caixa de persiana i guies

0,675

x 433,90000

=

292,88250

BAF342AM m2

=

1,01570

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

296,22020

Ma d'obra

EAF345AL

0,29943

10,00 %

308,49663
30,84966

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, classificació mínima 4 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

0,29943

10,00 %

332,40353
33,24035
365,64388

Rend.: 1,000

Unitats

320,12710

2,50 %

385,72

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 24,65000

=

9,86000

€

Import

Subtotal:

365,64

Preu

Parcial

BAF343AL

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra de
0,75 a 1,04 m2 de superfície, elaborada amb perfils
de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

0,900

x 371,72000

=

334,54800

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080

x 14,51000

=

1,16080

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,230

x 11,61000

=

2,67030

€

Import

11,97700

11,97700

Materials

339,34629

Rend.: 1,000

Unitats

296,22020

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

11,97700

Ma d'obra

Subtotal:

u

320,12710

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
x 14,51000

11,97700

Materials

318,26671

Rend.: 1,000

A012M000
A013M000
277,05695

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

EAF3459L

64

PARTIDES D'OBRA

classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

EAF344AM

Pàg.:

Subtotal:

338,37910

338,37910
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

65

PARTIDES D'OBRA

2,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,29943
350,65553
35,06555

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

Rend.: 1,000

Unitats

Subtotal:

385,72108
677,68

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600

/R x 24,65000

=

14,79000

Subtotal:

17,96550

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra d'1,5
a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu superior, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

1,800

x 329,08000

=

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110

x 14,51000

=

1,59610

BAF355AL

m2

Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a
un buit d'obra d'1,5 a 1,99 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, 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

1,800

x 375,10000

=

675,18000

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320

x 11,61000

=

3,71520

€

Import

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,96550

EAF3839C

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320

x 11,61000

=

3,71520

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110

x 14,51000

=

1,59610

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

597,65530

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, 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

Unitats

597,65530
0,44914

10,00 %

616,06994
61,60699
677,67693

Rend.: 1,000

768,80

Preu

Parcial

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

Unitats

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600

/R x 24,65000

=

14,79000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

680,49130

2,50 %

0,44914

10,00 %

698,90594
69,89059
768,79653

Rend.: 1,000

402,60

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600

/R x 24,65000

=

14,79000

€

Import

Subtotal:
BAF3849C

m2

1,800
Finestra d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb dues fulles corredisses, per a un buit d'obra d'1,5
a 1,99 m2 de superfície, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

x 190,15000

=

342,27000

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320

x 11,61000

=

3,71520

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110

x 14,51000

=

1,59610

€

Import

17,96550

17,96550

Materials

Subtotal:

Ma d'obra

17,96550

Ma d'obra

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

680,49130

COST EXECUCIÓ MATERIAL

592,34400

B7J50090

17,96550

B7J50010

Materials

EAF35AAL

66

Materials

Ma d'obra

BAF3459L

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

EAF3499L

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

347,58130

347,58130

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

67

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

0,44914

10,00 %

365,99594
36,59959

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,230

x 11,61000

=

2,67030

BAF3C29L

m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra de 0,9 a 1,39 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

0,900

x 139,06000

=

125,15400

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,080

x 14,51000

=

1,16080

402,59553

Rend.: 1,000

129,57

€

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Import

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 24,65000

=

9,86000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

Subtotal:

11,97700

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra de 0,5 a 0,89 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació
mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN
12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua
segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

0,675

x 151,37000

=

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200

x 11,61000

=

2,32200

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070

x 14,51000

=

1,01570

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

105,51245

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

0,29943

10,00 %

141,26153
14,12615
155,38768

Rend.: 1,000

Unitats

105,51245
0,29943

10,00 %

117,78888
11,77889

293,42

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600

/R x 24,65000

=

14,79000

155,39

17,96550

BAF3C39L

m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

1,800

x 135,01000

=

243,01800

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320

x 11,61000

=

3,71520

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110

x 14,51000

=

1,59610

€

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 24,65000

=

9,86000

Subtotal:

11,97700

€

Import

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,97700

17,96550

Materials

129,56776

Rend.: 1,000

128,98510

Ma d'obra

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

68

2,50 %

Subtotal:
Subtotal:

EAF3C49L

EAF3C89L

102,17475

128,98510

COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,97700

Materials
BAF3C1AL

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

EAF3C3AL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST EXECUCIÓ MATERIAL

248,32930

248,32930

2,50 %

0,44914

10,00 %

266,74394
26,67439
293,41833

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

69

PARTIDES D'OBRA

EAF3C8AL

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

Rend.: 1,000

308,84

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

€

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600

/R x 24,65000

=

14,79000

DESPESES AUXILIARS

Import

Subtotal:

17,96550

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, 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

1,800

x 142,80000

=

17,96550

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

2,50 %

0,44914

10,00 %

280,76594
28,07659
308,84253

Rend.: 1,000

Unitats

262,35130

366,06

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320

x 11,61000

=

3,71520

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110

x 14,51000

=

1,59610

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

262,35130

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600

/R x 24,65000

=

14,79000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

Subtotal:
262,35130

2,50 %

0,44914

10,00 %

280,76594
28,07659

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

EAF3CBAL

257,04000

B7J50090

u

262,35130

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

EAF3C9AL

70

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BAF3C3AL

Pàg.:

308,84

€

BAF3C3AL

m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, 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

2,160

x 142,80000

=

308,44800

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,360

x 11,61000

=

4,17960

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120

x 14,51000

=

1,74120

Subtotal:
Unitats

Preu

Parcial

DESPESES AUXILIARS

Import

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,600

/R x 24,65000

=

14,79000

Subtotal:

17,96550

Materials
B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,110

x 14,51000

=

1,59610

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,320

x 11,61000

=

3,71520

BAF3C3AL

m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, classificació

1,800

x 142,80000

=

257,04000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

314,36880

EAF3CDAL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

0,44914

10,00 %

332,78344
33,27834
366,06178

Rend.: 1,000

Unitats

314,36880

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
17,96550

17,96550

Materials

308,84253

Rend.: 1,000

17,96550

417,69

Preu

Parcial

€

Import

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

71

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A013M000

h

Ajudant muntador

0,180

/R x 21,17000

=

3,81060

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,800

/R x 24,65000

=

19,72000

Subtotal:

23,53060

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

23,53060

BAF3C4AL

m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, 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 superior, 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

2,520

x 138,52000

=

349,07040

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,400

x 11,61000

=

4,64400

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130

x 14,51000

=

1,88630

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

355,60070

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

355,60070

10,00 %

379,71957
37,97196

u

514,23

Parcial

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

h

Oficial 1a muntador

0,800

/R x 24,65000

=

19,72000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,180

/R x 21,17000

=

3,81060

Subtotal:

23,53060

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,140

x 14,51000

=

2,03140

BAF3C4AL

m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, 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 superior, 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

3,150

x 138,52000

=

436,33800

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,430

dm3

x 11,61000
Subtotal:

=

Rend.: 1,000

Unitats

333,94

Preu

Parcial

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

Oficial 1a muntador

0,500

/R x 24,65000

=

12,32500

€

Import

Subtotal:

14,44200

14,44200

Materials
BAF3C3AL

m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
per a un buit d'obra d'1,4 a 2,24 m2 de superfície,
elaborada amb perfils de preu superior, 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

1,980

x 142,80000

=

282,74400

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370

x 11,61000

=

4,29570

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120

x 14,51000

=

1,74120

€

Subtotal:

Import
DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

23,53060

288,78090

u

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

0,36105

10,00 %

303,58395
30,35840
333,94235

Rend.: 1,000

Unitats

288,78090

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EAF7D39L

489,33

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

4,99230
443,36170

514,22862

h

Materials
B7J50010

467,48057
46,74806

A013M000

Ma d'obra
A012M000

10,00 %

A012M000

417,69152

Preu

0,58827

Ma d'obra

0,58827

Rend.: 1,000

Unitats

EAF7CNAL

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

B7J50090

72

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

EAF3CEAL

Pàg.:

443,36170

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,500

/R x 24,65000

=

12,32500

A013M000

h

Ajudant muntador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

Subtotal:

14,44200

14,44200

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

73

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

m2

Balconera d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, per a col·locar sobre bastiment de base,
amb una fulla batent, per a un buit d'obra d'1,5 a 1,99
m2 de superfície, elaborada amb perfils de preu
superior, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

1,980

x 214,07000

=

EAFA4A0L

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370

x 11,61000

=

4,29570

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,130

x 14,51000

=

1,88630

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

430,04060

u

430,04060

A012M000

h

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

444,84365
44,48437

10,00 %

Rend.: 1,000

BAF3E49L

B7J50010

m2

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

1.035,34163

Rend.: 1,000

1.069,87

Unitats

Preu

Parcial

h

Ajudant muntador

0,175

/R x 21,17000

=

3,70475

h

Oficial 1a muntador

0,870

/R x 24,65000

=

21,44550

Subtotal:

1.035,34

25,15025

BAFA440L

m2

Porta d'alumini lacat blanc, per a col·locar sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra de 3,25 a 4,24 m2, elaborada amb perfils
de preu superior

3,870

x 243,10000

=

940,79700

€

B7J50090

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,370

x 11,61000

=

4,29570

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,120

x 14,51000

=

1,74120

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
Unitats

Preu

Parcial

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

0,700

/R x 24,65000

=

17,25500
20,43050

0,480

x 11,61000

=

5,57280

Balconera d'alumini lacat blanc, 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
superior, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

3,960

x 230,40000

=

912,38400

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,160

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

946,83390

20,43050

Subtotal:

EAN51231

u

Bastiment de base per a finestra, de tub d'acer
galvanitzat de secció 40x20 mm2, per a un buit d'obra
aproximat de 75x120 cm

946,83390

10,00 %

972,61291
97,26129
1.069,87420

Rend.: 1,000

15,19

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials
BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 3,900
40x20 mm

x 3,54000

=

13,80600
13,80600

EAP32196

u

920,27840

Bastiment de doella per a porta, amb travesser
inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a
pintar per a una llum de bastiment de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

15,18660

Rend.: 1,000

Unitats

78,99

Preu

Parcial

Materials
BAP32196

u

Bastiment de doella per a porta, amb travesser
inferior, de fulles batents de fusta de pi roig per a
pintar, per a una llum de bastiment de 90 cm

1,000

13,80600
13,80600
1,38060

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,32160
920,27840

25,15025

0,62876

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
=

Import

2,50 %

Subtotal:

x 14,51000

€

Materials

Materials
dm3

941,21966
94,12197

A013M000

489,32802

Subtotal:
B7J50090

10,00 %

A012M000

Ma d'obra
h

Porta d'alumini lacat blanc, col·locada sobre
bastiment de base, amb dues fulles batents, per a un
buit d'obra aproximat de 180x215 cm, elaborada amb
perfils de preu superior

0,36105

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A013M000

0,51076

Ma d'obra

2,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
180x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

dm3

u

DESPESES AUXILIARS

423,85860

B7J50090

EAF7E99L

74

PARTIDES D'OBRA

Materials
BAF3D29L

Pàg.:

x 71,81000

=

71,81000

€

Import
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Pàg.:

75

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

d'amplària i de 210 cm d'alçària

Unitats
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

71,81000

EAPF5183

u

Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada,
ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a
una llum de pas de 80 x 205 cm

10,00 %

78,99100

Rend.: 1,000
Unitats

71,81000

91,93
Preu

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 24,65000

=

Subtotal:

A013A000

h

Ajudant fuster

2,000

/R x 21,33000

=

42,66000

A012A000

h

Oficial 1a fuster

4,000

/R x 24,28000

=

97,12000

€

u

Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada,
ajustable a gruixos d'obra entre 76 a 130 mm, per a
una llum de pas de 80 x 205 cm

1,000

x 73,47000

=

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla
corredissa, de preu mitjà

1,000

x 7,40000

=

7,40000

BAZ2C946

Galze per a porta corredissa encastada per a una
llum de pas de 90x 210cm, de DM lacat, per a 1 fulla

1,000

x 74,43000

=

74,43000

Fulla per a porta interior de 40 mm de gruix, per a una 1,000
llum de 90x 210 cm, de cares llises amb acabat lacat

x 51,80000

=

51,80000

u

BAQDS19A u

9,86000

Subtotal:

9,86000

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

73,47000

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de
cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

0,24650

10,00 %

83,57650
8,35765

P-87

EAQSUP12

u

91,93415

Rend.: 1,000
Unitats

73,47000

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

73,47000

194,54
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013A000

h

Ajudant fuster

2,000

/R x 21,33000

=

42,66000

A012A000

h

Oficial 1a fuster

2,000

/R x 24,28000

=

48,56000

Subtotal:

91,22000

Conjunt portes i frontal P12 de 350 cm d'amplada, i
316 cm d'alçada, amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de
gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN
309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta de faig vaporitzat, amb dues portes
de 80 cm d'amplada fetes amb pannells de fusta
revestits, de 2,10 m d'alçada i 80 cm d'amplada, de
fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb
estructura posterior de llistons, amb fronties ocultes;
tiradors d'acer inoxidable, amb pany amb clau. Inclou
revestiment lateral i superior del armari fins a cobrir el
frontal

BAZGC360 u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de 1,000
preu mitjà

x 24,96000

=

24,96000

BAQDD286 u

Fulla batent per a porta interior, de fusta per a pintar,
de 40 mm de gruix, de cares llises i estructura interior
de fusta, de 80 cm d'amplària i de 210 cm d'alçària

x 58,39000

=

58,39000

1,000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 90x 210 cm, de cares llises, acabat
superficial ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i
folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

Rend.: 1,000

83,35000

139,78000

Unitats

133,63000

2,50 %

3,49450

10,00 %

276,90450
27,69045
304,59495

Rend.: 1,000

4.381,61

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
91,22000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

4,000

/R x 24,65000

=

98,60000

A013M000

h

Ajudant muntador

4,000

/R x 21,17000

=

84,68000

Materials

EAQF9L16

133,63000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

EAQDD286

139,78000

BAZGC3H0 u

Materials
BAPF5183

Import

Materials

Import

9,86000

Parcial

Subtotal:

Ma d'obra
A012M000

Preu

Ma d'obra

71,81000
7,18100

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-86

76

Subtotal:

183,28000

183,28000

Materials
BAQQUP12 u

83,35000

2,50 %

2,28050

10,00 %

176,85050
17,68505
194,53555
304,59

€

Conjunt portes i frontal P12 de 350 cm d'amplada, i
316 cm d'alçada, amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de
gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN
309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta de faig vaporitzat, amb dues portes
de 80 cm d'amplada fetes amb pannells de fusta
revestits, de 2,10 m d'alçada i 80 cm d'amplada, de
fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb
estructura posterior de llistons, amb fronties ocultes;
tiradors d'acer inoxidable. Inclou revestiment lateral i
superior del armari fins a cobrir el frontal

1,000

x 3.800,00000 =

Subtotal:

3.800,00000

3.800,00000

3.800,00000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

77

PARTIDES D'OBRA

Pàg.:

3.983,28000
398,32800

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Armari P13 de 180 cm d'amplada, i 90 cm de fons, i
2,50 cm d'alçada, amb caixa de amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica,
de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de faig vaporitzat, amb
dues portes de 60 cm d'amplada fetes amb pannells
de fusta revestits, de 2,10 m d'alçada i 60 cm
d'amplada, de fusta xapada amb faig, reacció al foc
B-s2, d0, amb estructura posterior de llistons, amb
fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable. Inclou
revestiment lateral i superior del armari fins a cobrir el
frontal

A013M000
A012M000

h
h

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

4,000

/R x 21,17000

=

84,68000

4,000

/R x 24,65000

=

98,60000

4.381,60800

Rend.: 1,000

Unitats

Ma d'obra

5.151,61

Preu

Parcial

€

Subtotal:

A012M000

h
h

Ajudant muntador
Oficial 1a muntador

4,000

/R x 21,17000

=

84,68000

4,000

/R x 24,65000

=

98,60000

Subtotal:

183,28000

BAQQUP14 u

Import

Conjunt portes i frontal P14 de 300 cm d'amplada, i
240 cm d'alçada, amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de
gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN
309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta de faig vaporitzat, amb dues portes
de 40 cm d'amplada fetes amb pannells de fusta
revestits, de 2,10 m d'alçada i 40 cm d'amplada, de
fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb
estructura posterior de llistons, amb fronties ocultes;
tiradors d'acer inoxidable. Inclou revestiment lateral i
superior del armari fins a cobrir el frontal

1,000

x 2.800,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

183,28000

Armari P13 de 180 cm d'amplada, i 90 cm de fons, i
2,50 cm d'alçada, amb caixa de amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica,
de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de faig vaporitzat, amb
dues portes de 60 cm d'amplada fetes amb pannells
de fusta revestits, de 2,10 m d'alçada i 60 cm
d'amplada, de fusta xapada amb faig, reacció al foc
B-s2, d0, amb estructura posterior de llistons, amb
fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable. Inclou
revestiment lateral i superior del armari fins a cobrir el
frontal

1,000

x 4.500,00000 =

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4.500,00000

EAQSUP14

u

Conjunt portes i frontal P14 de 300 cm d'amplada, i
240 cm d'alçada, amb tauler de partícules de fusta
aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de
gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN
309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta de faig vaporitzat, amb dues portes
de 40 cm d'amplada fetes amb pannells de fusta
revestits, de 2,10 m d'alçada i 40 cm d'amplada, de
fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb
estructura posterior de llistons, amb fronties ocultes;
tiradors d'acer inoxidable, amb pany amb clau. Inclou
revestiment lateral i superior del armari fins a cobrir el
frontal

10,00 %

5.151,60800

Rend.: 1,000

Unitats

4.500,00000

3.281,61

Preu

EAQSUZ10

Parcial

€

Import

2.800,00000

u

Armari A de 120 cm d'amplada, i 40 cm de fons, i
1,80 cm d'alçada, amb caixa de amb tauler de
partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica,
de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat
revestit amb planxa de fusta de faig vaporitzat, amb
dues portes de 60 cm d'amplada fetes amb pannells
de llistons de fusta revestits, de 2,20 m d'alçada i 60
cm d'amplada, amb llistons de 45x22 mm separats 40
mm, de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2,
d0, amb estructura posterior de llistons, amb fronties
ocultes; tiradors d'acer inoxidable, i dos prestatges
interiors, amb pany amb clau

2.983,28000
298,32800

10,00 %

3.281,60800

Rend.: 1,000

Unitats

2.800,00000

2.791,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

4.683,28000
468,32800

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-88

P-89

4.500,00000

183,28000

2.800,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
BAQQUP13 u

183,28000

Materials

Ma d'obra
A013M000

78

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EAQSUP13

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A013M000

h

Ajudant muntador

3,000

/R x 21,17000

=

63,51000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

3,000

/R x 24,65000

=

73,95000

Subtotal:

137,46000

137,46000

Materials
BAQSUZ10 u

Armari de 120 cm d'amplada, i 40 cm de fons, i 1,80
cm d'alçada, amb caixa de amb tauler de partícules
de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm
de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN
309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb
planxa de fusta de faig vaporitzat, amb dues portes
de 60 cm d'amplada fetes amb pannells de llistons de
fusta revestits, de 2,20 m d'alçada i 60 cm d'amplada,
amb llistons de 45x22 mm separats 40 mm, de fusta
xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb
estructura posterior de llistons, amb fronties ocultes;
tiradors d'acer inoxidable

1,000

x 2.400,00000 =

Subtotal:

2.400,00000

2.400,00000

2.400,00000
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PARTIDES D'OBRA

u

Porta tallafocs de fusta, EI2-C 30, una fulla batent,
per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu alt, col·locada

10,00 %

292,56
Preu

Parcial

Oficial 1a fuster

0,250

/R x 24,28000

=

Subtotal:

Import

6,07000

6,07000

Porta tallafocs de fusta,EI2-C 30, d'una fulla batent
per a un buit d'obra de 80x210 cm, preu alt

1,000

x 259,74000

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 100x210 cm, preu alt amb finestreta
i tanca antipànic, col·locada

h

Oficial 1a manyà

259,74000

259,74000

2,50 %

0,15175

10,00 %

265,96175
26,59618

Rend.: 1,000

516,54

Unitats

Preu

0,250

/R x 24,23000

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
1,000
per a una llum de 100x210 cm, preu alt amb finestreta
i tanca antipànic

Parcial

Import

=

=

6,05750

h

Oficial 1a manyà

BASA72R1

Parcial

Oficial 1a manyà

0,400

/R x 24,23000

=

463,37000

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles
batents per a una llum de 160x210 cm, preu superior

1,000

x 612,43000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-93

EASA72RB

9,69200

=

612,43000
612,43000

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles
batents, per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic, col·locada

0,24230

10,00 %

622,36430
62,23643
684,60073

Rend.: 1,000
Unitats

612,43000

2,50 %

752,72
Preu

Parcial

h

Oficial 1a manyà

0,400

/R x 24,23000

=

€

Import

9,69200
9,69200

0,15144

10,00 %

469,57894
46,95789

BASA72RB u

1,000

x 674,36000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

516,53683
296,32

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles
batents per a una llum de 160x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic

9,69200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

674,36000

674,36000

Preu

Parcial

Import

/R x 24,23000

=

P-94

EASAU21P

6,05750
6,05750

6,05750

x 263,17000

=

263,17000

Ma d'obra

u

Porta P11 tallafocs de fusta envernissada, de fusta de
faig del mateix color que els folres dels armaris i
parets de la sala, EI2-C 60, una fulla batent, per a un
buit d'obra de 90x210 cm, amb tanca antipànic, amb
retenidor magnétic accionat per polsador i connectat
al sistema d'alarma general, col·locada

0,24230

10,00 %

684,29430
68,42943
752,72373

Rend.: 1,000

Unitats

674,36000

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

1,000

9,69200

Ma d'obra

463,37000

2,50 %

Rend.: 1,000

0,250

€

Import

9,69200

Subtotal:

Subtotal:
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent
per a una llum de 80x210 cm, preu superior

h

DESPESES AUXILIARS

Materials
BASA71N1 u

Preu

Subtotal:

A012F000

Ma d'obra
A012F000

684,60

Materials

463,37000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent,
per a una llum de 80x210 cm, preu superior,
col·locada

296,31683

Materials

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

269,37894
26,93789

Ma d'obra

6,05750
6,05750

x 463,37000

DESPESES AUXILIARS

EASA71N1

10,00 %

Rend.: 1,000
Unitats

263,17000
0,15144

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

P-91

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles
batents, per a una llum de 160x210 cm, preu
superior, col·locada

€

Materials
u

u

292,55793

Subtotal:
BASA71LF

EASA72R1

A012F000

Ma d'obra
A012F000

P-92

259,74000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EASA71LF

80

2,50 %

Subtotal:
Subtotal:

P-90

263,17000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,07000

Materials
BASA11N2 u

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Ma d'obra
h

DESPESES AUXILIARS

2.791,20600

Rend.: 1,000
Unitats

Subtotal:

2.537,46000
253,74600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012A000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EASA11N2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

534,87

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

81

PARTIDES D'OBRA

A012A000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a fuster

1,000

/R x 24,28000

=

24,28000
24,28000

BAU15A40

m2

24,28000

Materials
BASA21PB u

Porta tallafocs de fusta,EI2-C 60, d'una fulla batent
per a un buit d'obra de 90x210 cm, preu alt amb
tanca antipànic

1,000

x 461,36000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

461,36000

461,36000

u

Porta P10 metàl·lica, d'una fulla batent, per a una
llum de 80x210 cm, amb la cara interior folrada de
fusta de faig envernissat del mateix color que la resta
de la sala, amb pany de cop i clau, col·locada

h

Oficial 1a manyà

1,500

486,24700
48,62470

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

534,87170

COST EXECUCIÓ MATERIAL

256,11

Preu

Parcial

€

/R x 24,23000

=

DESPESES AUXILIARS

P-97

EAU15A4P

m2

Import

36,34500
36,34500

36,34500

Materials
Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent
per a una llum de 80x210 cm, preu alt

1,000

B0CU14BB m2

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina 2,200
sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus
P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa de fusta de frondosa,
treballat al taller

x 170,32000

=

170,32000

x 11,48000

=

25,25600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

195,57600

Envà mòbil bidireccional format per mòduls d'1,2x3,5
m de dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una
massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca,
acabat exterior amb taulell de fusta de frondosa,
mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts
acústics verticals i sistema corredís amb carril
superior sense guia inferior, amb un aïllament acústic
entre locals de 40 dB, col·locat

195,57600
0,90863

10,00 %

232,82963
23,28296

0,62201

10,00 %

513,92911
51,39291
565,32202
895,32

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,905

/R x 24,65000

=

22,30825

A013M000

h

Ajudant muntador

0,905

/R x 21,17000

=

19,15885
41,46710

BAU15A4P m2

Suplement per porta en mòdul envà mòbil

1,000

x 300,00000

=

300,00000

BAU15A40

Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x3,5 m de
dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una
massa superficial de 32 kg/m2, perfileria vista
d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral
de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de
frondosa, mecanismes de fixació i alliberament
manuals, junts acústics verticals i sistema corredís
amb carril superior sense guia inferior

1,000

x 471,84000

=

471,84000

m2

256,11259

Rend.: 1,000

565,32

€

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Unitats

Preu

Parcial

P-98
A013M000

h

Ajudant muntador

0,905

/R x 21,17000

=

19,15885

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,905

/R x 24,65000

=

22,30825

Subtotal:

41,46710

41,46710

771,84000

€

Import

41,46710

EAV81111

m2

Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel·la
fixa horitzontal de 60 a 70 mm d'amplària i 10-13 mm
de gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, col·locat
amb fixacions mecàniques

0,62201

10,00 %

813,92911
81,39291
895,32202

Rend.: 1,000

Unitats

154,64

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,100

771,84000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Ma d'obra

Materials

1,50 %

Rend.: 1,000

Unitats

471,84000

Ma d'obra

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

471,84000

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

EAU15A40

Mòdul amb porta d'envà mòbil bidireccional format
per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71
mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2,
perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament interior
de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell
de fusta de frondosa, mecanismes de fixació i
alliberament manuals, junts acústics verticals i
sistema corredís amb carril superior sense guia
inferior amb un aïllament acústic entre locals de 40
dB, col·locat. Porta amb bastiment ocult, frontisses i
triador d'acer inoxidable mate.

471,84000

Materials
Subtotal:

P-96

=

Subtotal:

10,00 %

Subtotal:
BASA61N2 u

x 471,84000

461,36000

Ma d'obra
A012F000

1,000

0,60700

Rend.: 1,000

Unitats

Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x3,5 m de
dimensions màximes i 71 mm de gruix, amb una
massa superficial de 32 kg/m2, perfileria vista
d'alumini anoditzat i aïllament interior de llana mineral
de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de
frondosa, mecanismes de fixació i alliberament
manuals, junts acústics verticals i sistema corredís
amb carril superior sense guia inferior

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EASAUP10

82

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-95

Pàg.:

/R x 23,85000

=

2,38500

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

83

PARTIDES D'OBRA

A0137000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Ajudant col·locador

0,100

/R x 21,17000

=

EAZPA140

2,11700
4,50200

u

4,50200

Materials
m2

Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel·la
fixa horitzontal de 60-70 mm d'amplària i 10-13 mm
de gruix, bastiment de 45 mm d'amplària

1,000

x 135,97000

=

135,97000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

135,97000

m2

Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la orientable
horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària, , amb
accionament manual, col.locada

0,11255

10,00 %

140,58455
14,05846

h

65,38

Unitats

Preu

Parcial

Oficial 1a muntador

h

Ajudant col·locador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,100

/R x 23,85000

=

2,38500

Subtotal:

BAZPA140

u

Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la orientable
horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària i secció tipus
tancada , amb accionament manual

1,000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EAZ13196

m

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

EB122EAE

54,82000

59,43455
5,94346

50,90
Parcial

m

h

Oficial 1a fuster

0,051

/R x 24,28000

=

Subtotal:
BAZ1U200

m

Folrat bastiment i tapetes HPL

1,000

x 45,00000

=

45,00000

B0A31000

kg

Clau acer

0,010

x 1,36000

=

0,01360

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

45,01360

=

18,48750

116,71000

116,71000

0,27731

10,00 %

135,47481
13,54748
149,02229

Rend.: 1,000
Unitats

116,71000

1,50 %

148,72
Preu

Parcial

h

Oficial 1a manyà

0,400

/R x 24,23000

=

9,69200

A013F000

h

Ajudant manyà

0,200

/R x 21,25000

=

4,25000

A0140000

h

Manobre

0,200

/R x 19,91000

=

3,98200

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,300

/R x 23,85000

=

7,15500

Subtotal:

25,07900

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,005

x 34,73000

=

0,17365

BB122EA0

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20
cm, de 100 cm d'alçària

1,000

x 109,32000

=

109,32000

€
Import

Subtotal:
1,23828

DESPESES AUXILIARS

Materials

Subtotal:

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser
inferior, muntants cada 200 cm i brèndoles cada 20
cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

1,23828
1,23828

18,48750

A012F000

Ma d'obra
A012A000

Import

€

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

109,49365

1,50 %

0,01857

10,00 %

46,27045
4,62705

EB122FA6

50,89750
Ma d'obra

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i
superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125
cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de
gruix, de 100 cm d'alçària, fixada mecànicament a
l'obra amb tac d'acer, volandera i femella

0,62698

10,00 %

135,19963
13,51996
148,71959

Rend.: 1,000

Unitats

109,49365

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
45,01360

25,07900

Materials

65,37801

Preu

€

Ma d'obra

10,00 %

Unitats

=

18,48750

x 116,71000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-99

0,11255

Rend.: 1,000

1,000

DESPESES AUXILIARS

4,50200

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

/R x 24,65000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

54,82000

54,82000

Parcial

Subtotal:

Import

4,50200

x 54,82000

0,750

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1
fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1
punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125

€

Materials
BAVJCG4D m2

Preu

Subtotal:

Ma d'obra
A0137000

Unitats

149,02

Materials

154,64301

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

135,97000

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1
fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1
punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

Ma d'obra
A012M000

Subtotal:

EAVJCG4D

84

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:
BAV81110

Pàg.:

258,57

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

85

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A012F000

h

Oficial 1a manyà

1,500

/R x 24,23000

=

36,34500

h

Ajudant manyà

1,500

/R x 21,25000

=

31,87500

Subtotal:

68,22000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

68,22000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
BB127WAG m

u

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà rodó d'acer
inoxidable 1.4401 (AISI 316), travesser inferior i
superior de L 40x20, muntants de T 70-8 cada 125
cm i plafó de malla d'acer de 50x50 mm i 4 mm de
gruix, de 100 cm d'alçària

1,000

Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

4,000

x 161,18000

=

161,18000

x 0,99000

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de
gruix i 20 cm de desenvolupament, col·locat cargolat

1,70550

10,00 %

235,06550
23,50655
258,57205

Rend.: 1,000

22,11

Unitats

Preu

m

165,14000

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB146A01

EB71UC10

3,96000
165,14000

Parcial

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

h

Oficial 1a manyà

0,330

/R x 24,23000

=

7,99590

A013F000

h

Ajudant manyà

0,330

/R x 21,25000

=

7,01250

Subtotal:

15,00840

0,22229

10,00 %

31,71329
3,17133
34,88461
5,92

Unitats

Preu

Parcial

Import

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,030

/R x 24,65000

=

Subtotal:

0,73950
0,73950

0,73950

Materials
B147UC10

m

€
Import

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050

x 4,40000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

15,00840

4,62000

4,62000

4,62000

3,50 %

0,02588

10,00 %

5,38538
0,53854

COST EXECUCIÓ MATERIAL
BB14D00J

m

Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de
gruix i 20 cm de desenvolupament

1,000

x 4,28000

=

B5ZZJTNT

u

Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de
plom i ferro i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

2,000

x 0,22000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,28000

u

Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

0,37521

10,00 %

20,10361
2,01036
22,11397

Rend.: 1,000

34,88
Preu

u

4,72000

2,50 %

Unitats

EB71UE20

0,44000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB71UA20

P-103

4,72000

Parcial

€

h

Ajudant col·locador

0,300

/R x 21,17000

=

A012M000

h

Subtotal:

6,35100

Materials
B0A63H00

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000

x 3,91000

=

7,82000

B147UA20

u

Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb
cargols d'acer inoxidable

1,000

x 17,32000

=

17,32000

6,35100

Rend.: 1,000

Unitats

298,03

Preu

Parcial

Oficial 1a muntador

0,500

/R x 24,65000

=

Subtotal:

€

Import

12,32500
12,32500

12,32500

Materials
B147UE20

u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000

x 226,90000

=

226,90000

B0A63H00

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

8,000

x 3,91000

=

31,28000

Import

6,35100

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal, fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

5,92392

Ma d'obra

Ma d'obra
A0137000

€

Ma d'obra

Materials

P-101

25,14000

3,50 %

Rend.: 1,000

Ma d'obra
A012F000

25,14000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-102

Subtotal:

P-100

86

PARTIDES D'OBRA

A013F000

B0A62F90

Pàg.:

Subtotal:

258,18000

258,18000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

87

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,50 %

0,43138

10,00 %

270,93638
27,09364

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EB71UH20

u

Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

298,03001

Rend.: 1,000

76,85

EC171324

h

Ajudant col·locador

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

A012E000

€

h

Oficial 1a vidrier

Unitats

Preu

Parcial

0,300

/R x 21,17000

=

Import

BC171B20

m2

6,35100
6,35100

B0A63H00

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000

x 3,91000

=

7,82000

B147UH20

u

Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000

x 55,47000

=

55,47000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

63,29000

h

Ajudant col·locador

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora

63,29000

10,00 %

69,86329
6,98633
76,84961

Rend.: 1,000

140,34

€

Import

=

13,90800
13,90800

13,90800

x 28,26000

=

28,26000

28,26000

EC17AG14

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

2,50 %

0,34770

10,00 %

42,51570
4,25157
46,76727

Rend.: 1,000

Unitats

28,26000

61,38

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012E000

h

Oficial 1a vidrier

0,600

/R x 23,18000

=

Subtotal:

€

13,90800
13,90800

13,90800

Materials
BC17AG10 m2
Unitats

Preu

Parcial

0,400

/R x 21,17000

=

Import

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora

8,46800

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

4,000

x 3,91000

=

15,64000

B147US10

u

Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb
placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de
vida horitzontal

1,000

x 103,18000

=

103,18000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

x 41,68000

118,82000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

8,46800

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

41,68000

41,68000

m2

118,82000

3,50 %

0,29638

10,00 %

127,58438
12,75844

0,20862

10,00 %

55,79662
5,57966
61,37628

Rend.: 1,000

Unitats

60,58

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012E000

140,34282

€
Certificació del compliment delsrequisits normatiusper
Rend.: 1,000
2.500,00
a unalinia de vida permanent per un tècnic de la
empresa instaladora
_____________________________________________________________________________________________________________

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

41,68000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EC1FE113

Subtotal:

1,000

8,46800

B0A63H00

u

1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials

EB71UX10

/R x 23,18000

DESPESES AUXILIARS

0,22229

Subtotal:

P-106

Parcial

Subtotal:

Ma d'obra
A0137000

0,600

6,35100

3,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb
placa d'ancortge per a suport de fixacions de línia de
vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o
paviment amb fixacions mecàniques

Preu

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

u

Unitats

46,77

Subtotal:

Subtotal:

EB71US10

Rend.: 1,000

Materials

Materials

P-105

88

Ma d'obra

Ma d'obra
A0137000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-104

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

h

Oficial 1a vidrier

0,600

/R x 23,18000

=

Subtotal:

13,90800
13,90800

Materials
BC1F5113

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000

x 40,82000

=

40,82000

13,90800
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Pàg.:
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

40,82000

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

40,82000

2,50 %

0,34770

10,00 %

55,07570
5,50757

COST EXECUCIÓ MATERIAL

60,58327

Rend.: 1,000

85,96

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

h

Oficial 1a vidrier

P-107

EC1K1501

m2

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat
adherit sobre tauler de fusta

€
A012E000

Unitats

Preu

0,600

/R x 23,18000

1,000
Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4
mm de gruix amb 1 butiral transparent de lluna
incolora, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

Parcial
=

=

h

Oficial 1a vidrier

Import

13,90800

Oficial 1a vidrier

1,000

/R x 23,18000

=

€
Import

64,03000

0,105

x 11,61000

=

1,21905

BC1K1500

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm

1,000

x 44,77000

=

44,77000

10,00 %

78,14662
7,81466
85,96128

Rend.: 1,000

106,78

45,98905

23,18000

P-108

ED111B21

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

45,98905

2,50 %

0,57950

10,00 %

69,74855
6,97486

COST EXECUCIÓ MATERIAL

64,03000
0,20862

23,18000

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà de polimerització ràpida
monocomponent

DESPESES AUXILIARS

1,50 %

23,18000

dm3

76,72341

Rend.: 1,000

16,26

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

/R x 24,65000

=

8,87400

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

/R x 21,14000

=

3,80520

Subtotal:

12,67920

12,67920

Materials
Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250

x 0,94000

=

1,17500

BDW3B200 u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm

1,000

x 0,73000

=

0,73000

BDY3B200

Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm

1,000

x 0,01000

=

0,01000

BD13129B
Unitats

Preu

Parcial

0,600

/R x 23,18000

=

Subtotal:

Import

13,90800
13,90800

m

u

13,90800

Subtotal:

Materials
BC1GE701 m2

Parcial

Subtotal:

Ma d'obra
h

Preu

B7J5009A

64,03000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012E000

76,72

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

106,78428

Materials

13,90800
13,90800

x 64,03000

DESPESES AUXILIARS

m2

97,07662
9,70766

Subtotal:

Subtotal:

EC1G27A1

10,00 %

Rend.: 1,000

Materials
m2

0,20862

Ma d'obra

Subtotal:
BC1G2701

90

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A012E000

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

EC1G2701

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm 1,000
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

x 82,96000

=

DESPESES AUXILIARS

82,96000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,91500
1,50 %

0,19019

10,00 %

14,78439
1,47844

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

82,96000

82,96000

P-109

ED111B61

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

16,26283

Rend.: 1,000

Unitats

1,91500

20,30

Preu

Parcial

€

Import
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PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

BD136970
A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

/R x 21,14000

=

3,80520

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

/R x 24,65000

=

8,87400

Subtotal:

12,67920

m

BDW3E900 u
BDY3E900

12,67920

u

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació
insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic

1,400

x 20,90000

=

29,26000

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

0,330

x 21,79000

=

7,19070

1,000

x 0,54000

=

0,54000

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160
mm

Materials
BDY3B600

u

Subtotal:

Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm

1,000

x 0,04000

=

0,04000

BDW3B600 u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm

1,000

x 2,77000

=

2,77000

DESPESES AUXILIARS

BD13169B

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250

x 2,22000

=

2,77500

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,58500

0,19019

10,00 %

18,45439
1,84544

ED111B71

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

20,29983

Rend.: 1,000

24,24

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,360

/R x 24,65000

=

8,87400

A013J000

h

Ajudant lampista

0,180

/R x 21,14000

=

3,80520

Subtotal:

12,67920

P-112

ED51E08M

u

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250

x 2,93000

=

3,66250

BDW3B700 u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

1,000

x 5,42000

=

5,42000

BDY3B700

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000

x 0,08000

=

0,08000

m

u

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-111

ED15N911

m

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a
evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les
peces especials i fixat mecànicament amb brides

0,200

/R x 21,17000

=

4,23400

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,400

/R x 23,85000

=

9,54000

Subtotal:

13,77400

Materials
BD1Z4300

u

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i
160 mm

0,670

x 3,16000

=

2,11720

Parcial

€

0,500

/R x 23,85000

=

11,92500

0,250

/R x 19,91000

=

4,97750

Subtotal:
t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0268
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

16,90250

Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 200x200
mm de costat amb sortida vertical de 75 mm de
diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable AISI 304 ,
per a una càrrega classe L 15

1,000

x 33,80000

=

0,90584

x 70,96000

=

70,96000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

71,86584

Import

16,90250

P-113

ED5FU176

m

Canal d'acerinoxidable sense pendent, d'amplària
100 mm i 30 mm d'alçària, amb perfil lateral per clipar
paviment vinílic, amb reixa d'acer inoxidable, de la
casa Darlex o equivalent,col·locada sobre base de
morter i connectada a baixant

0,25354

10,00 %

89,02188
8,90219
97,92407

Rend.: 1,000

Unitats

71,86584

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

110,66

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Import

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,280

/R x 23,85000

=

6,67800

A0140000

h

Manobre

0,420

/R x 19,91000

=

8,36220

Subtotal:

15,04020

Materials
13,77400

€

Materials

Ma d'obra
Ajudant col·locador

Preu

Manobre

9,16250

58,40

h

Unitats

97,92

Oficial 1a paleta

24,23508

A0137000

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

10,00 %

Parcial

58,39736

Subtotal:

22,03189
2,20319

Preu

53,08851
5,30885

h

12,67920

0,19019

Unitats

10,00 %

h

BD51E08M u

1,50 %

Rend.: 1,000

0,20661

A0122000

B0710150

9,16250

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

A0140000

Materials
BD13179B

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de
200x200 mm de costat amb sortida vertical de 75 mm
de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a
una càrrega classe L 15, col·locada amb morter per a
ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

39,10790

Ma d'obra

€

Import

39,10790

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,58500

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-110

92

BD5FC176
B064300C

m
m3

Canal acerinox Darlex 100x30 per paviment vinílic
Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,050

x 75,00000

=

78,75000

0,1106

x 59,55000

=

6,58623

15,04020
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

85,33623

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 150 mm i de 130 a 160 mm d'alçària, amb
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

85,33623

1,50 %

0,22560

10,00 %

100,60203
10,06020

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED5H8598

x 59,55000

=

6,19320

1,200
Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

x 4,20000

=

5,04000

BDW3B900 u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

x 16,68000

=

5,50440

BDY3B900

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm 1,000

x 0,25000

=

0,25000

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

x 16,68000

=

11,06885

B064300C

m3

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

BD7FQ310

m

110,66224

Rend.: 1,000

93,08

€

Unitats

Preu

Parcial

h

Manobre

0,430

/R x 19,91000

=

8,56130

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,290

/R x 23,85000

=

6,91650

Subtotal:

m3

15,47780

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 150 mm i 130 a 160 mm d'alçària, amb perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal

1,050

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

0,132

x 58,14000

=

x 59,55000

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN
2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm
de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

28,05645

P-116

EDZZUX10

u

Rend.: 1,000
Unitats

Sobreixidor jardinera de pedra artificial

28,05645

1,50 %

0,31652

10,00 %

52,24485
5,22448

COST EXECUCIÓ MATERIAL
15,47780

61,04700

57,46933

Preu

Parcial

73,57

€
Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,500

/R x 19,91000

=

9,95500

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

/R x 23,85000

=

11,92500

Subtotal:

7,86060

68,90760

BDZZUX10 u

68,90760

1,000

21,88000

x 45,00000

10,00 %

84,61757
8,46176

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

93,07932

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

57,47

Preu

Parcial

€

Import

P-117

EJ13U71H

21,88000

h

Manobre

0,380

/R x 19,91000

=

7,56580

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,190

/R x 23,85000

=

4,53150

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200

/R x 23,85000

=

4,77000

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,200

/R x 21,17000

=

4,23400

Subtotal:

21,10130

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0422

/R x 50,90000

=

2,14798

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

0,110

/R x 5,66000

=

0,62260
2,77058

Lavabo fixat sota taulell de porcellana esmaltada,
senzill, de 52,5x32 cm, de color blanc, model D-Code
(ref 0338490000) de Duravit o equivalent, fixat sota
taulell amb un mínim de sis peces especials per fixar
a taulers de HPL

45,00000

73,56800

Rend.: 1,000

Unitats

136,12

Preu

Parcial

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,400

/R x 24,65000

=

9,86000

A013J000

h

Ajudant lampista

0,100

/R x 21,14000

=

2,11400
11,97400

Materials
21,10130

2,77058

45,00000
66,88000
6,68800

10,00 %

Subtotal:

Maquinària
C133A0J0

u

45,00000

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

=

Subtotal:

0,23217

Rend.: 1,000

Subtotal:

Sobreixidor jardinera de pedra artificial

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ED7FQ314

0,6636

Materials
Subtotal:

P-115

0,330

DESPESES AUXILIARS

Import

Materials
m

0,104

Subtotal:

A0140000

B064300C

94

Materials

Ma d'obra

BD5H8598

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-114

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025

x 14,51000

=

0,36275

BJ13B71H

u

Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana
esmaltada, senzill, de 52,5x32 cm, de color blanc,
model D-Code (ref 0338490000) de Duravit o
equivalent, fixat sota taulell amb un mínim de sis
peces especials per fixar a taulers de HPL

1,000

x 111,11000

=

111,11000

11,97400
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Pàg.:

95

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

111,47275

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
superior, de 480 mm de fondària, model Stark 3
innodor suspendido compact (ref2202090000) de
Duravit o equivalent, col·locat amb fixacions murals i
connectat a la xarxa d'evacuació

111,47275

Subtotal:

2,50 %

0,29935

10,00 %

123,74610
12,37461

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

136,12071

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ14U211

Rend.: 1,000

246,67

Unitats

Preu

Parcial

€

DESPESES AUXILIARS

P-120

EJ1BF67E

u

Import

Ma d'obra

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de
suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb
una alçària aproximada de 1.2 m i amplària de 0.45 a
0.55 m, per a una descàrrega de 6/9 l, accionament
manual d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques

60,77805

96

0,44903

10,00 %

79,18808
7,91881
87,10688

Rend.: 1,000

Unitats

60,77805

2,50 %

360,48

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

1,000

/R x 24,65000

=

24,65000

A013J000

h

Ajudant lampista

0,112

/R x 21,14000

=

2,36768

A013J000

h

Ajudant lampista

0,250

/R x 21,14000

=

5,28500

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,450

/R x 24,65000

=

11,09250

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,500

/R x 23,85000

=

11,92500

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 19,91000

=

4,97750

Subtotal:

46,83750

Subtotal:

BJ14B211

u

Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida
horitzontal, amb seient i tapa, color blanc i preu
superior

1,000

x 174,63000

=

174,63000

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245

x 5,92000

=

1,45040

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

0,0021

x 75,91910

=

0,15943

46,83750

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

176,23983

u

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, col·locat sobre el
paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

A013J000

h
h

Oficial 1a lampista
Ajudant lampista

Mecanisme d'accionament manual per a inodor,
acabat cromat

1,000

x 41,45000

=

41,45000

BJ1BF6AE

u

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de
suport per anar en envà lleuger o de plaques, amb
una alçària aproximada de 1.2 m i amplària de 0.45 a
0.55 m, per a una descàrrega de 6/9 l i accionament
manual

1,000

x 272,46000

=

272,46000

1,17094

10,00 %

224,24827
22,42483

87,11
Preu

Parcial

€

0,600

/R x 24,65000

=

14,79000

0,150

/R x 21,14000

=

3,17100

Subtotal:

17,96100

Materials
B7J50010

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,015

x 14,51000

=

0,21765

BJ1AB21P

u

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació
integrada, de color blanc, preu alt, amb fixacions

1,000

x 59,11000

=

59,11000

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i
plaques turques

0,245

x 5,92000

=

1,45040

313,91000

13,46018

P-121

EJ1ZAB01

u

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma,
muntat a abocador de porcellana vitrificada, preu
superior

0,33650

10,00 %

327,70668
32,77067
360,47735

Rend.: 1,000
Unitats

313,91000

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

246,67309

Rend.: 1,000
Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

176,23983

56,24
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Import

Ma d'obra
A012J000

u

Subtotal:

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ1AB21P

BJ24E022

DESPESES AUXILIARS
Subtotal:

13,46018

Materials

Materials

P-119

Pàg.:

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-118

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,150

/R x 24,65000

=

3,69750

A013J000

h

Ajudant lampista

0,040

/R x 21,14000

=

0,84560

Subtotal:

4,54310

4,54310

Materials
BJ1ZAB01
17,96100

u

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma
1,000
per a abocador de porcellana vitrificada, preu superior

x 46,52000
Subtotal:

=

46,52000
46,52000

46,52000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

97

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,06815

10,00 %

51,13125
5,11312

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

56,24437

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EJ22UPR1

Pàg.:

u

Conjunt de dutxa termostàtica format per un cos
d'alumini anoditzat amb capçals d'ABS, amb dues
entrades superiors de 1/2´´, amb limitador de cabal
integrat, dispositiu de prevenció de cop d'ariet, capçal
de dutxa fix, orientable en direcció, polsador
temporitzat a 30 segons, aixeta de regulació de
temperatura, amb regulació de temperatura màxima a
38ºC, sistema de seguretat de tall d'aigue si manca
aigua freda, sistema anti-legionella, model PRESTO
DL 900 ref 88683 o equivalent, muntat superficialment

Rend.: 1,000

505,23

€

DESPESES AUXILIARS

P-124

EJ23U12A

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo
model Contromix (ref 1660600) de Grohe o
equivalent, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades d'1/2´´

Unitats

Preu

Parcial

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,600

/R x 24,65000

=

14,79000

A013J000

h

Ajudant lampista

0,200

/R x 21,14000

=

4,22800

Subtotal:

19,01800

1,000
Conjunt de dutxa termostàtica format per un cos
d'aluminianoditzat amb capçals d'ABS, amb dues
entrades superiors de 1/2´´, amb limitador de cabal
integrat, dispositiu de prevenció de cop d'ariet, capçal
de dutxa fix, orientable en direcció, polsador
temporitzat a 30 segons, aixeta de regulació de
temperatura, amb regulació de temperatura màxima a
38ºC, sistema de seguretat de tall d'aigue si manca
aigua freda, sistema anti-legionella,

x 440,00000

=

Import

440,00000

Ajudant lampista

0,150

/R x 21,14000

=

3,17100

h

Oficial 1a lampista

0,600

/R x 24,65000

=

14,79000

Subtotal:
u

19,01800

Aixeta monocomandament temporitzada per a
lavabo, mural, de llautó cromat, preu alt, amb dues
entrades d'1/2´´

1,000

x 368,43000

DESPESES AUXILIARS

Unitats

EJ33B12F

u

440,00000

10,00 %

459,30327
45,93033

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm,
connectat a la xarxa de petita evacuació

=

€

Import

66,77
Preu

Parcial

Oficial 1a lampista

0,450

/R x 24,65000

=

11,09250

A013J000

h

Ajudant lampista

0,112

/R x 21,14000

=

2,36768

Subtotal:

13,46018

368,43000

€

=

1,50 %

0,26942

10,00 %

386,66042
38,66604

17,59

Unitats

Preu

Parcial

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,200

/R x 24,65000

=

4,93000

A013J000

h

Ajudant lampista

0,050

/R x 21,14000

=

1,05700

Subtotal:
BJ33B12F

u

Import

€

Import

5,98700

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de
diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25 mm, per a
connectar al ramal

1,000

x 9,91000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,46018

5,98700

9,91000

9,91000

EJ42U015

47,04000
Ma d'obra

u

Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària
per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per
polsador, col·locat amb fixacions mecàniques

0,08981

10,00 %

15,98681
1,59868
17,58549

Rend.: 1,000
Unitats

9,91000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

47,04000

47,04000

425,32646

Materials

P-126
Subtotal:

368,43000

Ma d'obra

Materials
x 47,04000

17,96100

368,43000

Rend.: 1,000

505,23360

Rend.: 1,000

1,000

17,96100

Subtotal:

0,28527

h

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar a la paret, de llautó cromat, preu alt, amb
entrada de 1/2´´

Parcial

h

BJ23612A

1,50 %

A012J000

u

Preu

A012J000

Ma d'obra

BJ23A121

425,33

A013J000

440,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada
sobre paret, de llautó cromat, preu alt, amb entrada
de 1/2´´

66,77229

Materials

P-125

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

60,70208
6,07021

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

EJ23A121

10,00 %

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Subtotal:

P-123

0,20190

Rend.: 1,000

Materials
u

1,50 %

Ma d'obra

Ma d'obra

BJ22UPR1

98

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-122

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

22,63
Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.:

99

PARTIDES D'OBRA

A0127000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 100

PARTIDES D'OBRA

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 23,85000

=

Subtotal:

P-129

5,96250
5,96250

EM112120

u

5,96250

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície, muntat superficialment

Materials
BJ42U015

u

Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària
per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i accionat per
polsador

1,000

x 14,52000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-127

EJ4ZU015

u

Porta-rotlles de paper higiènic industrial d'acer
inoxidable amb tapa, per a rotlles de 45 cm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

0,08944

10,00 %

20,57194
2,05719

h

Ajudant muntador

0,240

/R x 21,17000

=

5,08080

h

Oficial 1a muntador

0,240

/R x 24,65000

=

5,91600

30,86
Preu

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 23,85000

Parcial
=

Subtotal:

Subtotal:

u

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb
tapa, circular 45 cm

1,000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors 1,000

x 0,35000

=

0,35000

BM112120

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis 1,000
analògica, segons norma UNE-EN 54-7, amb base de
superfície

x 44,11000

=

44,11000

Subtotal:

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,96250

=

Subtotal:

5,96250

DESPESES AUXILIARS

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-128

EJ4ZU110

u

Penjador per tovalloles d'acer inoxidable, de 30 mm
de diàmetre i 50 mm de llarg, col·locat amb fixacions
mecàniques

22,00000

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

EM1421D2

u

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 23,85000

=

Subtotal:

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

u

Penjador per tovalloles d'acer inoxidable, de 30 mm
de diàmetre i 50 mm de llarg

1,000

x 33,52000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

61,18393
59,75

Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a muntador

0,240

/R x 24,65000

=

5,91600

28,05194
2,80519

h

Ajudant muntador

0,240

/R x 21,17000

=

5,08080

Subtotal:

€

10,99680

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

Import

Subtotal:
5,96250

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,08944

10,00 %

39,57194
3,95719
43,52913

43,16000

Import

10,99680

P-131

EM31261K

u

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6
kg, amb pressió incorporada, pintat, amb armari
muntat superficialment

0,16495

10,00 %

54,32175
5,43218
59,75393

Rend.: 1,000
Unitats

43,16000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,52000

1,50 %

€

Materials

33,52000
33,52000

55,62175
5,56218

A013M000

Materials
BJ4ZU110

10,00 %

Rend.: 1,000

5,96250
5,96250

44,46000

Ma d'obra

Ma d'obra
A0127000

10,99680

0,16495

A012M000

43,53
Preu

Import

1,50 %

0,08944

30,85713

Rend.: 1,000
Unitats

P-130

22,00000
22,00000

44,46000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,96250

x 22,00000

10,99680

BMY11000

€

Materials
BJ4ZU015

€

Materials

DESPESES AUXILIARS
Unitats

Parcial

A013M000

Ma d'obra
A0127000

Preu

A012M000

22,62913

Rend.: 1,000

Unitats

14,52000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

61,18

Ma d'obra

14,52000

14,52000

Rend.: 1,000

99,53
Preu

Parcial

Ma d'obra
A013M000

h

Ajudant muntador

0,400

/R x 21,17000

=

8,46800

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 24,65000

=

9,86000

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 101

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

18,32800

18,32800

Ma d'obra
A012M000

Materials
BMY31000

u

Part proporcional d'elements especials per a extintors

1,000

x 0,31000

=

0,31000

BM312611

u

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000

x 39,02000

=

39,02000

BM3A1000

u

Armari per a extintor per a muntar superficialment

1,000

x 32,55000

=

32,55000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

71,88000

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

h

71,88000
0,27492

10,00 %

90,48292
9,04829

/R x 24,65000

=

9,86000
9,86000

BQ5AU010 m

Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

1,020

x 79,17000

=

80,75340

BQ5ZU010

Escaire de xapa d'acer inoxidable per a fixació de
taulell HPL, de 15 cm d'alçada i 50 cm de fondaria i 5
mm de gruix amb aletes de 30 mm tot el contorn.

2,000

x 25,00000

=

50,00000

u

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

99,53121

Rend.: 1,000

0,400

Subtotal:

98,18

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

130,75340

P-134
Unitats

Preu

Parcial

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,500

/R x 24,65000

=

36,97500

A013M000

h

Ajudant muntador

1,500

/R x 21,17000

=

31,75500

Subtotal:

68,73000

9,86000

EQ5AUX20

m

Import

Armari sota pica del lavabos de taulell HPL de 16 mm
de gruix, amb laterals cada 60 cm, portes amb
mecanismes d'acer inoc¡xidable de 30 cm d'amplada,
i un prestatge central

0,14790

10,00 %

140,76130
14,07613
154,83743

Rend.: 1,000

Unitats

130,75340

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

327,11

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,400

/R x 24,65000

68,73000

Materials

=

Subtotal:

9,86000
9,86000

9,86000

Materials
BMD23230

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6

1,000

x 19,49000

=

19,49000

BQ5ZU010

u

BQ5AU010 m

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,49000

m

Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, amb
frontal de 15 cm d'alçada del mateix tipus de taulell,
fixat a estructura de base o moble amb cargols i
Escaire de xapa d'acer inoxidable per a fixació de
taulell HPL, de 15 cm d'alçada i 50 cm de fondaria i 5
mm de gruix amb aletes de 30 mm tot el contorn,
cada 80 cm

2,000

x 25,00000

=

50,00000

Taulell de resines sintètiques termoenduribles
reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm de
gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats

3,000

x 79,17000

=

237,51000

Subtotal:

1,03095

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

89,25095
8,92510

10,00 %

98,17605

Rend.: 1,000

154,84

€

P-135

EQ5ZUMA1

u

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell
polit, de forma quadrada, per a encastar aparells
sanitari

Parcial

Import

327,10700
40,06
Preu

h

Oficial 1a fuster

1,500

/R x 24,28000
Subtotal:

Preu

297,37000
29,73700

10,00 %

Rend.: 1,000
Unitats

287,51000

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012A000

Unitats

287,51000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€
P-132 EMR1U010
u
Desplaçament equip manguera
Rend.: 1,000
600,00
_____________________________________________________________________________________________________________
EQ5AUX10

Escaire de xapa d'acer inoxidable per a fixació de
taulell HPL, de 15 cm d'alçada i 50 cm de fondaria i 5
mm de gruix amb aletes de 30 mm tot el contorn.

19,49000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-133

Oficial 1a muntador

Materials

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EMD23230

Pàg.: 102

=

36,42000
36,42000

36,42000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 103

PARTIDES D'OBRA

36,42000
3,64200

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
EQ5ZUMA2

u

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell
polit, de forma circular, per a encastar aixetes

40,06200

Rend.: 1,000
Unitats

Unitats

10,68
Preu

Parcial

h

Oficial 1a fuster

0,400

/R x 24,28000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

EQ9CF041

u

Cambra frigorífica de congelació, de 240x140x255
cm, amb porta pivotant de 70x200 cm, feta amb
panells modulars de 10 cm de gruix, d'acer lacat amb
nucli de poliuretà rígid de 40kg/m3 dedensitat, parets,
sostre i terra, amb prestatgeries interiors d'acer
inoxidable de 40 cm de fons separades 40 cm, amb
il.luminació inteiror, Tª (-18/+-20ºC), amb terra
reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari al terra, verticals i
sostre, equip frigorífic partit amb compresor hermètic.
Instal.lada i connectada

Rend.: 1,000

6.188,45

Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a muntador

3,000

/R x 24,65000

=

73,95000

BQ9CF042

u

Equip frigorífic hermètic per cambra frigorífica, unitat
hermètica de 0.75 cv, unitat evaporadora de tir forçat
1111/550/180 d'alçada, amb il.luminació interior, amb
una potència absorbida de 1.6 kW amb alimentació
monofàsica de 240 V. Extensió i interconnexionament
frigorífic i elèctric amb un límit de 15 m

137,46000

1,000

x 4.499,62000 =

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Import

/R x 24,65000

=

98,60000

A013M000

h

Ajudant muntador

4,000

/R x 21,17000

=

84,68000

Subtotal:

183,28000

EQN2U001

x 5.438,00000 =

m

Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de
25 mm de diàmetre, treballats al taller, plegats 90º pel
seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats
encastats en parament paredat amb morter de ciment
1:4, elaborat a l'obra

2,50 %

3,43650

10,00 %

4.640,51650
464,05165
5.104,56815

Rend.: 1,000

108,93

Unitats

Preu

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,500

/R x 23,85000

=

35,77500

A0140000

h

Manobre

1,500

/R x 19,91000

=

29,86500

5.438,00000

65,64000

BDDZ51B0 u

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x400x300 mm, amb rodó de D= 25 mm

5,000

x 5,43000

=

27,15000

D0701821

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

0,045

x 87,47370

=

3,93632

m3

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
Rend.: 1,000

5.438,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5.438,00000

2,50 %

4,58200

10,00 %

5.625,86200
562,58620

31,08632

Import

65,64000

P-139

ER3P2154

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i
escampada amb mitjans manuals

€

2,29740

10,00 %

99,02372
9,90237
108,92609

Rend.: 1,000

Unitats

31,08632

3,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6.188,44820
5.104,57

€

Materials

Subtotal:

Subtotal:

4.499,62000

Ma d'obra

Materials
1,000

137,46000

4.499,62000

4.499,62000

Subtotal:
183,28000

Import

Materials

P-138

4,000

Equip frigorífic hermètic per cambra frigorífica, unitat
hermètica de 0.75 CV, unitat evaporadora de tir forçat
1111/550/180 d'alçada, amb il.luminació interior, amb
una potència absorbida d'1,6 kW amb alimentació
monofàsica de 240 V, amb extensió i
interconnexionament frigorífic i elèctric de 15 m, com
a màxim, instal.lat i connectat

63,51000

A012M000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Oficial 1a muntador

u

=

10,68320

h

EQ9CF042

/R x 21,17000

9,71200
0,97120

A012M000

Cambra frigorífica de congelació, de 240x140x255
cm, amb porta pivotant de 70x200 cm, feta amb
panells modulars de 10 cm de gruix, d'acer lacat amb
nucli de poliuretà rígid de 40kg/m3 dedensitat, parets,
sostre i terra, amb prestatgeries interiors d'acer
inoxidable de 40 cm de fons separades 40 cm, amb
il.luminació inteiror, Tª (-18/+-20ºC), amb terra
reforçat anti-lliscant. Perfil sanitari al terra, verticals i
sostre, equip frigorífic partit amb compresor hermètic

3,000

Subtotal:

Ma d'obra

BQ9CX041 u

Ajudant muntador

9,71200

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-137

h

9,71200
9,71200

Parcial

A013M000

€
Import

Preu

Ma d'obra

Ma d'obra
A012A000

Pàg.: 104

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-136

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

111,79

Preu

Parcial

Ma d'obra
A013P000

h

Ajudant jardiner

0,900

/R x 24,86000

=

22,37400

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,900

/R x 28,01000

=

25,20900

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 105

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 106

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

47,58300

C1101200

47,58300

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

0,050

/R x 15,65000
Subtotal:

Materials
BR3P2150

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una
conductivitat elèctrica menor de 0,8 dS/m, segons
NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3

1,111

x 48,00000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

53,32800

53,32800

ER4HH2A1

u

Subministrament de Sedum en test 11x11 cm

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

53,32800

1,50 %

0,71375

10,00 %

101,62475
10,16247

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-141

F2194AK1

m2

111,78722

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

Parcial

1,58

2,00410

Sedum en test 11x11 cm

1,000

x 1,44000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,03089

10,00 %

4,09399
0,40940

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de
gruix i fins a 2 m d'amplària, amb compressor i
càrrega sobre camió

4,50338

Rend.: 1,000

12,32

Unitats

Preu

Parcial

u

Plantació en massa de planta de petit port en test de
volum < 1 l, en terreny prèviament preparat sense
pendent ni obstàcles, i amb primer reg

A0150000

1,44000

h

Manobre especialista

0,384

/R x 20,59000

=

0,67
Preu

Parcial

h

Ajudant jardiner

0,017

/R x 24,86000

=

0,42262

A012P000

h

Oficial 1a jardiner

0,006

/R x 28,01000

=

0,16806

Subtotal:
0,005

x 1,63000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,59068

=

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

h

Manobre especialista

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

1,34590

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-142

F2194U32

0,00886

10,00 %

0,60769
0,06077
0,66846

Rend.: 1,000
Unitats

4,50
Preu

0,100

/R x 20,59000

Parcial
=

0,024

/R x 50,90000

1,22160

7,90656

3,17830

Demolició de paviment de llambordins col·locats
sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

C1311440

h

1,50 %

0,11860

10,00 %

11,20346
1,12035
12,32380

Rend.: 1,000

1,28

Unitats

Preu

Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t

0,013

/R x 89,49000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial

2,05900

€

Import

=

1,16337
1,16337

1,16337
1,16337
0,11634

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-143

F2221774

m

€

Import

3,17830

Maquinària

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm
d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i compactació
amb terres seleccionades de la pròpia excavació,
sense pedres, amb retroexcavadora

1,27971

Rend.: 1,000

Unitats

10,49

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

2,05900
2,05900

=

m2

0,00815

1,50 %

Maquinària
h

1,83240

=

Subtotal:

0,00815

Subtotal:
C1313330

=

/R x 15,65000

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra
A0150000

/R x 50,90000

0,00815

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

0,036
0,086

€

Import

0,59068

Subtotal:

F2191305

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t
Compressor amb dos martells pneumàtics

Subtotal:

Materials
Aigua

h
h

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A013P000

m3

7,90656

C1101200

1,58400

Ma d'obra

B0111000

7,90656

C1313330

1,44000
0,14400

10,00 %

Unitats

Import

Maquinària

1,44000

Rend.: 1,000

€

Ma d'obra
€
Import

1,44000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
ER6B1104

2,00410

1,50 %

Subtotal:
BR4HH2A1 u

0,78250

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

P-140

=

A0150000

h

Manobre especialista

0,125

/R x 20,59000

=

2,57375

A0140000

h

Manobre

0,125

/R x 19,91000

=

2,48875

Subtotal:

5,06250

Maquinària
C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,0725

/R x 50,90000

=

3,69025

C133A0J0

h

Picó vibrant amb placa de 30x30 cm

0,125

/R x 5,66000

=

0,70750

5,06250
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 107

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

4,39775

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM

4,39775

1,50 %

0,07594

10,00 %

9,53619
0,95362

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F227T00F

Rend.: 1,000

1,47

Unitats

Preu

Parcial

C1331100

h

Motoanivelladora petita

0,010

/R x 59,15000

=

0,59150

C13350C0

h

Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,011

/R x 67,39000

=

0,74129

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2, col·locat sense
adherir

B033RJ00

t

Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm

1,33279

1,33279
0,13328

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,55

P-146

F9F1U141

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma
rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, colorejat en
massa amb acabat rústic color cortesn model Tegula
Six de BREINCOo equivalent, sobre llit de sorra de
10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina
i compactació del paviment acabat

Unitats

Preu

Parcial

h

Oficial 1a col·locador

0,040

/R x 23,85000

=

0,95400

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020

/R x 21,17000

=

0,42340

Subtotal:
1,100

x 0,84000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m3

Subbase de grava de granulat reciclat formigó,
grandària màxima de 40 a 70 mm, amb estesa i
piconatge del material

0,01493

10,00 %

17,31773
1,73177
19,04951
43,21

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,190

/R x 19,91000

=

3,78290

A012N000

h

Oficial 1a d'obra pública

0,110

/R x 23,85000

=

2,62350

A0150000

h

Manobre especialista

0,020

/R x 20,59000

=

0,41180

Subtotal:

€

Import

6,81820

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,020

/R x 5,58000

=

6,81820

Unitats

1,37740

0,92400

0,02066

10,00 %

2,32206
0,23221

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,153

x 16,68000

=

2,55204

m2

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20
cm i 8 cm de gruix, colorejat en massa amb acabat
rústic color cortesn model Tegula Six de BREINCOo
equivalent

1,100

x 27,00000

=

29,70000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,05

€

F9F5U250

m2

Import

Ma d'obra

32,25204

0,11160

Paviment de peces de formigo de forma rectangular
60x40 i 8 cm de gruix, sobre llit de sorra de 5 cm de
gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

32,25204

1,50 %

0,10227

10,00 %

39,28411
3,92841

COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,55427

Parcial

0,11160

B9F1U100

0,92400

1,50 %

Preu

0,11160

Materials

0,92400

Rend.: 1,000

=

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
F923RJ10

1,50 %

Unitats

€

Import

1,37740

Subtotal:

P-145

12,88925

Ma d'obra

Materials
Geotèxtil format per feltre de polièster no teixit, lligat
mecànicament de 190 a 200 g/m2

12,88925

Maquinària

A0127000

m2

12,88925

Rend.: 1,000

Ma d'obra

B7B151E0

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,46607

Rend.: 1,000

x 10,75000

DESPESES AUXILIARS

1,33279

10,00 %

1,199

Subtotal:

€
Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Materials

10,48981

Maquinària

F7B451E0

Pàg.: 108

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-144

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

43,21252

Rend.: 1,000

Unitats

35,01

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,050

/R x 19,91000

=

Subtotal:

0,99550
0,99550

A0150000
0,99550

Maquinària
C1331100
C13350C0

h
h

Motoanivelladora petita
Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t

0,035

/R x 59,15000

=

2,07025

0,020

/R x 67,39000

=

1,34780

Subtotal:

3,41805

h

Manobre especialista

0,020

/R x 20,59000

=

0,41180

A0140000

h

A0127000

h

Manobre

0,380

/R x 19,91000

=

7,56580

Oficial 1a col·locador

0,200

/R x 23,85000

=

4,77000

Subtotal:

12,74760

Maquinària
3,41805

C133A0K0

h

Safata vibrant amb placa de 60 cm

0,020

/R x 5,58000

=

0,11160

12,74760
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 109

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

0,11160

0,11160

Materials
B9FA6481
B0310500

m2
t

Llosa de formigó per a paviments de 60x40 cm i 8 cm
de gruix, de forma rectangular, acabat amb textura
pètria, preu alt

1,000

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,076

x 17,51000
x 16,68000

=

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

F9F5UX10

m2

Paviment de peces prefabricades de formigo colorejat
en massa de 40x40 cm i 3.5 cm de gruix, color
corten, model Llosa Vulcano de BREINCO o
equivalent, en voreres, col·locades amb morter de
ciment 1:6

B9CZ2000

kg

Beurada de color

0,800

x 0,92000

=

0,73600

B9V4UX10

m

Esglaó de peces prefabricades de formigó colorejat
en massa amb acabat rústic de 60x30x5 cm, corten,
model ISHI Llosa Vulcano de BREINCO o equivalen

1,050

x 12,00000

=

12,60000

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

0,014

x 75,91910

=

1,06287

17,51000
1,26768
18,77768

18,77768

1,50 %

0,19121

10,00 %

31,82809
3,18281

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-147

Pàg.: 110

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

35,01090

Rend.: 1,000

49,89

Unitats

Preu

Parcial

€

P-149

FD5H86B8

m

Import

h

Manobre

0,400

/R x 19,91000

=

7,96400

A0121000

h

Oficial 1a

0,800

/R x 23,85000

=

19,08000

Subtotal:

27,04400

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 150 mm i de 200 a 240 mm d'alçària, sense
perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250,
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal, col·locada sobre base de formigó amb solera
de 150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

D0701641

m2

m3

Peces prefabricades de formigo colorejat en massa
de 40x40 cm i 3.5 cm de gruix, color corten, model
Llosa Vulcano de BREINCO o equivalent, per a
voreres

1,050

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

0,030

x 14,88000

=

x 75,91910

=

Subtotal:

27,04400

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-148

F9V3U010

m

Esglaó de peces prefabricades de formigó colorejat
en massa amb acabat rústic de 60x30x5 cm, corten,
model ISHI Llosa Vulcano de BREINCO o equivalent,
col·locat en frontal i estesa a truc de maceta amb
morter

10,00 %

45,35123
4,53512

34,86

Oficial 1a d'obra pública

0,300

/R x 23,85000

=

7,15500

h

Manobre

0,450

/R x 19,91000

=

8,95950

h

Oficial 1a

0,500

/R x 23,85000

=

11,92500

A0140000

h

Manobre

0,250

/R x 19,91000

=

4,97750

Subtotal:

16,90250

Materials
B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària
interior 150 mm i 200 a 240 mm d'alçària, sense perfil
lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250
segons norma UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la
canal

1,050

x 62,27000

=

65,38350

B064300C

m3

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

0,1568

x 59,55000

=

9,33744

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,000

x 0,14000

=

0,14000

74,72094

€

Import

16,11450

m

Import

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant, unió elàstica amb massilla
adhesiva de poliuretà i col·locat al fons de la rasa

0,24172

10,00 %

91,07716
9,10772
100,18487

Rend.: 1,000

Unitats

74,72094

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra
A0121000

16,11450

BD5H86B8

FD7F4375
Parcial

Parcial

h

49,88635

Preu

Preu

A0140000

17,90157
0,40566

Unitats

100,18

Materials

1,50 %

Rend.: 1,000

34,86440

A012N000

2,27757

COST EXECUCIÓ MATERIAL

31,69491
3,16949

Subtotal:

15,62400

17,90157

10,00 %

Ma d'obra

Materials
B9F1XX03

0,25354

Rend.: 1,000

Unitats

14,53887

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0140000

14,53887

9,35

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

16,90250

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,0165

/R x 24,65000

=

0,40673

A0140000

h

Manobre

0,0165

/R x 19,91000

=

0,32852

Subtotal:
Materials

0,73525

0,73525

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 111

PARTIDES D'OBRA

BD7F4370

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, autoportant amb unió elàstica amb
massilla adhesiva de poliuretà

1,000

x 7,75000

=

7,75000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,75000

7,75000

1,50 %

0,01103

10,00 %

8,49628
0,84963

COST EXECUCIÓ MATERIAL
FD7FU575

m

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, col·locat envoltat de formigó fins a 15
cm per sobre de la directriu superior, i amb una base
de sorra, unió elàstica amb massilla adhesiva de
poliuretà

P-152

J060JR08

u

9,34591

Rend.: 1,000

39,12

Unitats

Preu

Parcial

€

A0140000

h

Manobre

0,200

/R x 19,91000

=

3,98200

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 24,65000

=

4,93000

Subtotal:

8,91200

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de
formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, per anar formigonat amb unió elàstica
amb massilla adhesiva de poliuretà

1,000

x 8,82000

=

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,200

x 16,68000

=

3,33600

B064100B

m3

Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària 0,240
màxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de
ciment, apte per a classe d'exposició I

x 59,86000

=

14,36640

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

26,52240

P-151

HDS11411

m

Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de
diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

BV21JR08

10,00 %

u

34,67
Parcial

€

h

Manobre per a seguretat i salut

0,500

/R x 19,91000

=

9,95500

A01H2000

h

Oficial 1a per a seguretat i salut

0,500

/R x 23,85000

=

11,92500

Subtotal:

21,88000

m

Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm,
amb boques de descàrrega, brides i acoblament, per
a 4 usos

1,000

x 9,42000

Subtotal:

=

J0B0UX10

Parcial

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651

1,000

x 270,29000

=

Import

270,29000

270,29000

u

Determinació de la composició química i de les
característiques mecàniques d'una proveta d'acer no
aliat laminat en calent, segons la norma UNE-EN
10025-2 (determinació soldabilitat)

297,31900

Rend.: 1,000

Unitats

270,29000
270,29000
27,02900

10,00 %

188,10

Preu

Parcial

u

Determinació de la composició química i de les
característiques mecàniques d'una proveta d'acer no
aliat laminat en calent, segons la norma UNE-EN
10025-2

1,000

x 171,00000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Import

171,00000

171,00000

P-154

J0B16601

u

Determinació del límit elàstic aparent superior,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO
6892-1

188,10000

Rend.: 1,000

Unitats

171,00000
171,00000
17,10000

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

BV256601
21,88000

157,05

Preu

u

1,000
Determinació del límit elàstic aparent superior,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una
proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO
6892-1

x 142,77000

Subtotal:

9,42000

9,42000

Preu

€

Parcial

€

Import

Materials

Materials
BDS11414

P-153

Import

Ma d'obra
A01H4000

297,32

COST EXECUCIÓ MATERIAL

39,12489

Preu

Unitats

26,52240

35,56808
3,55681

Unitats

34,67068

Subtotal:

BV25V503

0,13368

Rend.: 1,000

31,51880
3,15188

Materials

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,00 %

Materials

8,82000

B0310500

0,21880

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Materials
m

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de
provetes, cura i determinació de la resistència a
tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres,
segons la norma UNE-EN 14651

Import

8,91200

1,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

BD7F4570

Pàg.: 112

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-150

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

9,42000

=

142,77000

142,77000

142,77000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 113

PARTIDES D'OBRA

142,77000
14,27700

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
J441B007

u

Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de
10x24 cm i classificació d'una unió soldada, segons la
norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10

Rend.: 1,000

Unitats

57,67

Preu

Parcial

BV2FN600

Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 1,000
10x24 cm i classificació d'una unió soldada, segons la
norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de
determinacions conjuntes igual a 10

x 52,43000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

€

u

Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió
soldada, segons la norma UNE-EN 571-1, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

52,43000

J7VC2134

u

u

52,43000

29,26
Preu

x 26,60000

Parcial
=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

BVAC2134

u

26,60000

10,00 %

J441L500

u

Jornada per a revisió de la documentació del material
base i d'aportació de les soldadures i de la
qualificació dels soldadors que intervenen a l'obra

P-160

J911G2CD

u

26,60000

660,00

u

Jornada per a revisió de la documentació del material
base i d'aportació de les soldadures i de la
qualificació dels soldadors que intervenen a l'obra

Preu

1,000

x 600,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Parcial
=

BV2LG2CD u

€

u

Comprovació de l'estanquitat de les unions entre
làmines impermeabilitzants del mateix tipus

Preu

Parcial

600,00000

Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau
d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions
interiors verticals o horitzontals, segons la norma
UNE-EN ISO 140-4

1,000

x 1.477,82000 =

Unitats

600,00000

K1215250

660,00000

Rend.: 1,000

363,62
Preu

Parcial

Import

1.477,82000

1.477,82000

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de
fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 10

1.625,60200

Rend.: 1,000

Unitats

1.477,82000
1.477,82000
147,78200

10,00 %

86,35

Preu

1,000
Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de
fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma
UNE-ENV 12633, per a un nombre de determinacions
igual o superior a 10

x 78,50000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

600,00000
60,00000

10,00 %

€

Parcial

€

Import

=

78,50000

78,50000

78,50000

Import

600,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
J7V1N600

1.625,60

78,50000
7,85000

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-158

363,61600

Subtotal:
Unitats

330,56000
33,05600

Rend.: 1,000

Unitats

330,56000

Materials

Materials
BV25L500

330,56000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

29,26000

Rend.: 1,000

330,56000

10,00 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

26,60000
2,66000

=

Subtotal:

€

26,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-157

Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau
d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions
interiors verticals o horitzontals, segons la norma
UNE-EN ISO 140-4

57,67300

Rend.: 1,000

Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió
1,000
soldada, segons la norma UNE-EN 571-1, per a un
nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

x 330,56000

Materials

Materials
BV25D00S

1,000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

52,43000
5,24300

10,00 %

Unitats

Comprovació de l'estanquitat de les unions entre
làmines impermeabilitzants del mateix tipus

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

52,43000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
J441D00S

u

Subtotal:

P-159
u

Subtotal:

P-156

Materials

157,04700

Materials
BV25B007

Pàg.: 114

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-155

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

€
Import

Materials

m2

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

86,35000

Rend.: 1,000

Unitats

0,10

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.: 115

PARTIDES D'OBRA

B0Y15250

m2

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

1,000

x 0,09000

=

0,09000

Maquinària
C150UX10

0,09000

Muntatge, amortització durant el temps de l'obra i
desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de
travament, plataformes de treball d'amplària com a
mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals,
sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a
tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització
normalitzats

Transport, descàrrega a obra i preparació per a
funcionament, i posterior retirada de plataforam
elevadora amb braç articulat de 25 m.

1,000

/R x 350,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,09000
0,09000
0,00900

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

u

=

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K121X251

Pàg.: 116

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-161

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

17,31

€

350,00000

P-162

K12GX000

u

Retirada de la façana d'instal·lacions anulades,
cables i tubs sense servei, equips de compressors,
etc.

385,00000

Rend.: 1,000

825,65

Unitats

Preu

Parcial

A012J000

h

Oficial 1a lampista

20,000

/R x 24,65000

=

493,00000

A012M000

h

Oficial 1a muntador

10,000

/R x 24,65000

=

246,50000

DESPESES AUXILIARS

Preu

Parcial

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

739,50000

h

Ajudant muntador

0,160

/R x 21,17000

=

3,38720

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,080

/R x 24,65000

=

1,97200

Subtotal:

P-163

5,35920

C1501700

h

Camió per a transport de 7 t

0,040

/R x 32,53000

=

Subtotal:
m2

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa,
formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària
<= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers,
tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes
laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada
20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

100,000

1,30120

A0140000

1,30120

x 0,09000

=

11,09250

10,00 %

750,59250
75,05925

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Transport, descàrrega a obra i preparació per a
funcionament, i posterior retirada de plataforma
elevadora amb braç articulat de 25 m.

Rend.: 1,000

9,66

Unitats

h

Manobre

0,100

Preu
/R x 19,91000

1,30120

Parcial

9,00000

=

Subtotal:

Unitats

0,08039

10,00 %

15,74079
1,57408
17,31487
385,00

Preu

Parcial

Import

1,99100
1,99100

B1Z71B10

m2

Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm
resistent a la intempèrie, per a seguretat i salut

1,100

x 2,97000

=

3,26700

B0D732A0

m2

Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de 0,800
gruix, per a 2 usos , per a seguretat i salut

x 2,99000

=

2,39200

B7ZZ1100

m

Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè

0,500

x 0,10000

=

0,05000

B771UX10

m2

Cartro ondulat per a proteccions de paviments

0,700

x 1,50000

=

1,05000

9,00000

1,50 %

Rend.: 1,000

€

1,99100

Materials

9,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Protecció general de paviments i parets de les zones
generals durant tota la execució de les obres amb
plafons de fusta, cartrò i làmines de polietilè

825,65175

Subtotal:
Subtotal:

K12AG211

m2

739,50000

Ma d'obra

Materials
B0Y15250

K15QUX20

5,35920

Maquinària

Import

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A013M000

€

Ma d'obra

Subtotal:

Unitats

350,00000
350,00000
35,00000

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,09900

Rend.: 1,000

350,00000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,75900

1,50 %

0,02987

10,00 %

8,77987
0,87799

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-164

K2135343

€

Import

6,75900

Ma d'obra

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a
mà i amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió

9,65785

Rend.: 1,000
Unitats

186,62
Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 117

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

A0150000

h

Manobre especialista

3,000

/R x 20,59000

=

61,77000

A0140000

h

Manobre

2,000

/R x 19,91000

=

39,82000

A0125000

h

Oficial 1a soldador

1,200

/R x 24,25000

=

29,10000

Subtotal:

130,69000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

130,69000

C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

1,200

/R x 6,61000

=

7,93200

C1313330

h

Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

0,110

/R x 50,90000

=

5,59900

C1101200

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

1,500

/R x 15,65000

=

23,47500

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

37,00600
1,50 %

1,96035

10,00 %

169,65635
16,96564

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K214UA00

u

Perforació al sostre de fina a 100x100 cm, incloent
paviment, entrebigat, bigueta de perfil laminat, cel ras
i instal·lacions interior de cel ras, teules, etc amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor,i repàs de vores

P-167

37,00600

186,62199

Rend.: 1,000

138,30

K215E210

m2

Enderroc complet de coberta plana, no transitable,
enjardinada, amb mitjans manuals i martell pneumàtic
i càrrega manual sobre camió o contenidor

Preu

Parcial

h

Oficial 1a paleta

1,000

/R x 23,85000

=

23,85000

A0140000

h

Manobre

4,000

/R x 19,91000

=

79,64000

0,500

/R x 24,25000

=

12,12500

A0125000

h

Oficial 1a soldador

Subtotal:

115,61500

Unitats

A0140000
A0150000

h
h

Manobre

12,12519
1,21252
13,33771
25,84

Preu

Parcial

Manobre especialista

0,950

/R x 19,91000

=

18,91450

0,120

/R x 20,59000

=

2,47080

€

Import

Subtotal:

21,38530

21,38530

Maquinària
C1101100

h

Compressor amb un martell pneumàtic

0,120

/R x 14,87000

€

=

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

1,78440
1,78440

P-168

K215UPAS

m2

115,61500

Desmuntatge de coberta passera P2, amb mitjans
manuals, i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

0,32078

10,00 %

23,49048
2,34905
25,83953

Rend.: 1,000
Unitats

1,78440

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària

33,34
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
C200S000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,500

/R x 6,61000

=

Subtotal:

3,30500

A0140000

3,30500

h

Manobre

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,150
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 33,80000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K2153110

m2

Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques
conformades, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Unitats

DESPESES AUXILIARS

5,07000

1,73423

10,00 %

125,72423
12,57242
138,29665
13,34

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,600

/R x 19,91000
Subtotal:

=

11,94600
11,94600

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

5,07000

1,50 %

Rend.: 1,000

/R x 19,91000

11,94600

=

Subtotal:

5,07000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,500

3,30500

Materials

P-166

10,00 %

Ma d'obra

Ma d'obra
A0122000

0,17919

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS
Unitats

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Maquinària

P-165

Pàg.: 118

29,86500
29,86500

1,50 %

0,44798

10,00 %

30,31298
3,03130

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-169

K2161511

m2

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

33,34427

Rend.: 1,000
Unitats

29,86500

6,45
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,290

/R x 19,91000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

5,77390
5,77390

5,77390

1,50 %

0,08661

10,00 %

5,86051
0,58605
6,44656
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 119

PARTIDES D'OBRA

K2163511

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

m2

Enderroc de paredó de ceràmica 10 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000

7,78

Unitats

Preu

Parcial

€

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,350

/R x 19,91000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,96850
6,96850

1,50 %

0,10453

10,00 %

7,07303
0,70730

K2164771

m2

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15
cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

7,78033

Rend.: 1,000

14,64

Unitats

Preu

Parcial

P-173

K2183771

m2

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

h

Manobre especialista

0,300

/R x 20,59000

=

6,17700

A0140000

h

Manobre

0,300

/R x 19,91000

=

5,97300

Subtotal:

12,15000

A0140000

h

Manobre

h

Martell trencador manual

0,300

/R x 3,26000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K216UZ10

m2

Enderroc dels tancaments de la zona de les cabines
de traducció i sanitaris amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Unitats

h

Manobre

0,290

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,15000

0,97800

P-174

K218A410

m2

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K2183501

m2

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

A0140000

h

Unitats

Parcial
5,77390

5,77390

h

Manobre

0,460

0,250

P-175

K218UMAM

m2

Arrencada de mampares divissoeries sanitaris HPL,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Unitats

A0140000

h

Manobre

0,250

6,44656

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

9,15860

11,51893
1,15189
12,67082
5,56
Parcial

€
Import

=

4,97750
4,97750

4,97750

1,50 %

0,07466

10,00 %

5,05216
0,50522
5,55738
5,56

/R x 19,91000

DESPESES AUXILIARS

=

10,00 %

Preu

10,00 %

/R x 19,91000

0,17023

Parcial

€

Import

Ma d'obra

5,86051
0,58605

=

Subtotal:

4,97750
4,97750

4,97750

1,50 %

0,07466

10,00 %

5,05216
0,50522

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

11,34870

1,50 %

Rend.: 1,000

0,08661

Parcial

11,34870
11,34870

/R x 19,91000

1,50 %

10,23

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Import

5,77390

Preu

=

Subtotal:

P-176

K2192311

Ma d'obra
A0140000

Manobre

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,45

€

Ma d'obra

14,64128

Rend.: 1,000

Parcial

Preu

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-172

Unitats

10,00 %

=

12,67

Rend.: 1,000

13,31025
1,33103

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

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

0,18225

/R x 19,91000

10,22558

/R x 19,91000

DESPESES AUXILIARS

Ma d'obra
A0140000

9,29598
0,92960

Preu

1,50 %

Preu

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

0,97800

Rend.: 1,000

0,13738

Subtotal:

Import

0,97800

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-171

0,570

€

Maquinària
C2001000

1,50 %

Rend.: 1,000
Unitats

9,15860

Ma d'obra

Ma d'obra
A0150000

9,15860

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,96850

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-170

Pàg.: 120

Ma d'obra

m3

Enderroc de solera de formigó en massa, amb
compressor i càrrega manual i mecànica de runa
sobre camió o contenidor

5,55738

Rend.: 1,000
Unitats

144,74
Preu

Parcial

€

Import

Alberg V-Montserrat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 121

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

A0140000

h

Manobre

0,400

/R x 19,91000

=

7,96400

A0150000

h

Manobre especialista

4,000

/R x 20,59000

=

82,36000

Subtotal:

90,32400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

90,32400

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Maquinària
C1101200
C1313330

h
h

Compressor amb dos martells pneumàtics
Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t

2,000

/R x 15,65000

=

31,30000

0,1691

/R x 50,90000

=

8,60719

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

39,90719

K2194721

m2

Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

39,90719
1,35486

10,00 %

131,58605
13,15861
144,74466

Rend.: 1,000

8,89

P-180

K219S913

h

Manobre

Preu

Parcial

0,400

/R x 19,91000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

€

Import

m

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

h

Manobre

7,96400

Unitats

1,33
Preu

0,060

/R x 19,91000

Parcial
=

h

Manobre especialista

0,300

/R x 20,59000

=

6,17700

A0140000

h

Manobre

0,100

/R x 19,91000

=

1,99100

C1101200

5,38
Preu

Parcial

h

Manobre especialista

0,100

/R x 20,59000

=

2,05900

h

Manobre

0,100

/R x 19,91000

=

1,99100

Subtotal:

4,05000

Maquinària
0,050

/R x 15,65000

Compressor amb dos martells pneumàtics

=

0,150

0,78250

€

Import

8,16800

/R x 15,65000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

8,16800

2,34750
2,34750

P-181

K219U421

m2

Arrencada de paviment ceràmic, o rajola hidraulica,
incloent sòcols perimetrals, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

0,12252

10,00 %

10,63802
1,06380
11,70182

Rend.: 1,000
Unitats

2,34750

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

6,67
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,300

/R x 19,91000

1,19460

DESPESES AUXILIARS

0,01792

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,33377

Rend.: 1,000
Unitats

h

1,21252
0,12125

10,00 %

A0140000

Compressor amb dos martells pneumàtics

Parcial

=

Subtotal:

1,19460

A0150000

h

11,70

Preu

0,11946

5,97300
5,97300

5,97300

1,50 %

0,08960

10,00 %

6,06260
0,60626

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-182

K21AU010

u

€
Import

Ma d'obra

C1101200

5,38258

A0150000

1,19460

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Unitats

DESPESES AUXILIARS

Import

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m

4,89325
0,48933

Rend.: 1,000

7,96400

8,89181

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS

K2199511

Enderroc de solera de taulers ceràmics i base
d'envanets, de fins a 30 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

8,08346
0,80835

10,00 %

Subtotal:

P-179

10,00 %

Maquinària

Ma d'obra
A0140000

0,06075

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2197821

m2

7,96400

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-178

1,50 %

Subtotal:
Unitats

0,78250

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

0,78250

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-177

Pàg.: 122

Desmuntatge per a substitució de fulla de porta
tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o metàl·lica, amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

6,66885

Rend.: 1,000

Unitats

7,67

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000
A013M000
4,05000

h
h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,150

/R x 24,65000

=

3,69750

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

Subtotal:

6,87300

6,87300
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 123

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,10310

DESPESES AUXILIARS

10,00 %

6,97610
0,69761

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,67370

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21AU015

u

Desmuntatge per a substitució de fulles de porta
tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o metàl·lica,
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000

Unitats

12,79

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,250

/R x 24,65000

=

6,16250

A013M000

h

Ajudant muntador

0,250

/R x 21,17000

=

5,29250

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,45500

K21AUA11

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb
mitjans manuals, desmuntatge dels panys electrónics
pels seu reaprofitament, guardant-los en caixes
individuals, i càrrega manual sobre camió o
contenidor de la resta de runa

K21AUX20

u

10,00 %

h

19,25

Parcial

Manobre

0,500

/R x 19,91000

=

9,95500

A012A000

h

Oficial 1a fuster

0,300

/R x 24,28000

=

7,28400

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,23900

Oficial 1a fuster

0,300

P-185

K21AUX11

m2

Arrencada de fulls i bastiments de tancaments
exteriors d'alumini inclós el bastiment de base amb
mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o
contenidor

Unitats

K21B1011

Import

m

Arrencada de barana metàl·lica de 90 a 110 cm
d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor

/R x 24,28000

0,300

/R x 21,17000

=

6,35100

A0140000

h

Manobre

0,300

/R x 19,91000

=

5,97300

Subtotal:

12,32400

7,28400

7,28400
7,28400
0,72840

10,00 %

8,01240
7,35

Unitats

Preu

Parcial

A0125000

h

Oficial 1a soldador

0,050

/R x 24,25000

=

1,21250

h

Manobre

0,200

/R x 19,91000

=

3,98200

A0135000

h

Ajudant soldador

0,050

/R x 21,25000

=

1,06250

C200S000

€

Import

Ma d'obra
Ajudant col·locador

Import

7,28400

Rend.: 1,000

h

Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic

0,050

€

Import

6,25700

/R x 6,61000

17,23900

13,76

h

=

A0140000

12,32400

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

19,24734

A0137000

Parcial

Subtotal:

10,00 %

Parcial

Preu

€

6,25700

Maquinària

17,49759
1,74976

Preu

8,01

Ma d'obra

0,25859

Rend.: 1,000

13,75975

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

12,50886
1,25089

Unitats

Ma d'obra
h

10,00 %

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,78951

A0140000

0,18486

Ma d'obra

11,45500

11,62683
1,16268

Preu

Desmuntatge de pany de les portes de les
habitacions i embalat per a dipositarlos al magatzem
de recanvis de l'alberg

1,50 %

Subtotal:

0,17183

Rend.: 1,000

Unitats

P-186

A012A000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-184

Pàg.: 124

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-183

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

0,33050
0,33050

0,33050

1,50 %

0,09386

10,00 %

6,68136
0,66814

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-187

K21C60H2

m2

Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+4 mm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor

7,34949

Rend.: 1,000
Unitats

7,15
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A013E000

h

Ajudant vidrier

0,145

/R x 20,99000

=

3,04355

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

0,145

/R x 23,18000

=

3,36110

Subtotal:

6,40465

6,40465
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Pàg.: 125

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,09607

10,00 %

6,50072
0,65007

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21C60J2

m2

Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+5 mm de
gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual del
material desmuntat sobre camió o contenidor

7,15079

Rend.: 1,000
Unitats

7,40
Preu

Parcial

P-191

K21JD111

u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Unitats

h

Ajudant vidrier

0,150

/R x 20,99000

=

3,14850

A012E000

h

Oficial 1a vidrier

0,150

/R x 23,18000

=

3,47700

€

DESPESES AUXILIARS

h

Oficial 1a lampista

0,550

/R x 24,65000

=

13,55750

A0140000

h

Manobre

0,100

/R x 19,91000

=

1,99100

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
6,62550

1,50 %

0,09938

10,00 %

6,72488
0,67249

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21D1011

m

Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

7,39737

Rend.: 1,000
Unitats

3,11
Preu

Parcial

h

Manobre

0,140

/R x 19,91000

=

Subtotal:

P-192

K21JE111

u

Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,82921
0,28292

u

Arrencada
d'inodor,
ancoratges,
aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

15,72

17,35990
25,35

Parcial

h

Oficial 1a lampista

0,800

/R x 24,65000

=

19,72000

h

Manobre

0,150

/R x 19,91000

=

2,98650

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

22,70650

€

Import

P-193

K21JUBN1

u

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i
sanejament amb tubs, accessoris i aixetes per bany
BN01 , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre
camió o contenidor

€

0,34060

10,00 %

23,04710
2,30471
25,35181

Rend.: 1,000

Unitats

22,70650

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,11213

Rend.: 1,000

15,78173
1,57817

A012J000

2,78740

10,00 %

10,00 %

Preu

DESPESES AUXILIARS

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K21JB111

Unitats

15,54850
0,23323

A0140000

2,78740

0,04181

Import

Ma d'obra

€

1,50 %

€

1,50 %

Rend.: 1,000

Import

2,78740

15,54850

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0140000

Parcial

A012J000

Import

6,62550

17,36

Preu

DESPESES AUXILIARS
A013E000

Subtotal:

P-190

Rend.: 1,000

Ma d'obra

Ma d'obra

P-189

Pàg.: 126

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-188

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

220,06

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,450

/R x 24,65000

=

11,09250

A0140000

h

Manobre

0,150

/R x 19,91000

=

2,98650

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

14,07900

A013J000

h

Ajudant lampista

3,000

/R x 21,14000

=

63,42000

A0140000

h

Manobre

3,000

/R x 19,91000

=

59,73000

A012J000

h

Oficial 1a lampista

3,000

/R x 24,65000

=

73,95000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,07900

1,50 %

0,21119

10,00 %

14,29019
1,42902
15,71920

197,10000
1,50 %

2,95650

10,00 %

200,05650
20,00565

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-194

K21JUBN4

u

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i
sanejament amb tubs, accessoris i aixetes per bany
BN101/BN102 , amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor

220,06215

Rend.: 1,000

Unitats

197,10000

293,42

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.: 127

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

4,000

/R x 19,91000

=
=

84,56000

=

98,60000

A013J000

h

Ajudant lampista

4,000

/R x 21,14000

A012J000

h

Oficial 1a lampista

4,000

/R x 24,65000
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K21JUX11

u

Arrencada d'aigüera, suports, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

262,80000

262,80000
3,94200

10,00 %

266,74200
26,67420
293,41620
33,24

Preu

Parcial

h

Manobre

1,000

/R x 19,91000

=

19,91000

A012J000

h

Oficial 1a lampista

0,400

/R x 24,65000

=

9,86000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

29,77000

Import

P-196

K21QU30A

u

Desmuntatge d'element de cadira fixa a l'auditori,
aplec de materials per a la seva reutilització, o
càrrega sobre camió o contenidor

Unitats

h

Manobre

0,300

30,21655
3,02166
33,23821
6,67

/R x 19,91000

Parcial
=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1
m de fondària, en roca de resistència a la compressió
alta (> 50 MPa), realitzada amb miniexcavadora amb
martell trencador i amb les terres deixades a la vora

C1107431

h
h

Parcial

A0140000

h

Manobre

2,500

/R x 19,91000

=

49,77500

h

Manobre especialista

3,000

/R x 20,59000

=

61,77000

5,97300

5,97300

1,50 %

0,08960

10,00 %

6,06260
0,60626

h

Compressor amb dos martells pneumàtics

1,500

111,54500

/R x 15,65000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

23,47500

Preu

Parcial

P-198

K22JUX10

m3

Arrencada de plantes de la jardinera, i càrrega sobre
contenidor, retirada de terres en sacs d'1 m3 fins a
lloc d'aplec amb mitjans manuals i camió grua

1,67318

10,00 %

136,69318
13,66932
150,36249

Rend.: 1,000
Unitats

Minicarregadora sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb
accessori retroexcavador de 40 a 60 cm d'amplària

0,180

Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t, amb
martell trencador

1,387

/R x 48,46000
/R x 56,52000
Subtotal:

=
=

78,93
Preu

Parcial

A013P000

h

Ajudant jardiner

0,100

/R x 24,86000

=

2,48600

A0140000

h

Manobre

3,000

/R x 19,91000

=

59,73000

€

Import

Subtotal:

62,21600

62,21600

Maquinària
C1503300

h

Camió grua de 3 t

0,200

/R x 43,03000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K2R24200

m3

8,72280

8,60600
8,60600

Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

1,50 %

0,93324

10,00 %

71,75524
7,17552
78,93076

Rend.: 1,000
Unitats

8,60600

22,23
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

78,39324
87,11604

23,47500

Ma d'obra

€

Import

111,54500

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Import

23,47500

COST EXECUCIÓ MATERIAL

6,66885
95,83

€

Maquinària

Maquinària
C13161E0

Preu

Subtotal:

5,97300

Rend.: 1,000

Unitats

150,36

A0150000

€

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K222UX10

Rend.: 1,000

Ma d'obra

Ma d'obra
A0140000

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1,5
m de fondària, a zones interiors o exteriors amb
paviment i solera per conduir els tubs d'aire
condicionat entre punts de connexió, realitzada amb
compressor i amb transport de terres a l'exterior,
càrrega sobre camió o contenidor

29,77000

10,00 %

Preu

m3

95,82764

Subtotal:

0,44655

Rend.: 1,000

K222UX12

C1101200

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-197

€

Ma d'obra
A0140000

87,11604
8,71160

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

1,50 %

Rend.: 1,000

Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

79,64000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-195

Pàg.: 128

A0140000
87,11604

h

Manobre

1,000

/R x 19,91000
Subtotal:

=

19,91000
19,91000

19,91000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 129

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,29865

10,00 %

20,20865
2,02087

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m3

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

22,22952

Rend.: 1,000
Unitats

24,87
Preu

Parcial

K2RA6960

m3

m3

Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000

/R x 22,61000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m3

Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

22,61000

10,00 %

€

B2RA6960

t

Import

m3

Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000

/R x 69,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K2RA73G1

m3

€

Import

69,00000

m3

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

69,00000
69,00000
6,90000

10,00 %

8,36

t

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de fusta no perillosos amb una densitat 0.19
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

=

Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

0,00000

Preu

Parcial

0,190

x 40,00000

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

0,00000
0,00000
0,00000

Rend.: 1,000

21,45

Unitats

Preu

1,000
Deposició controlada a dipòsit autoritzat, amb cànon
sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció inclòs, segons la LLEI 8/2008, de residus
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

x 19,50000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

10,00 %

K2RA7LP1

m3

7,60000

7,60000

0,00000

10,00 %

Parcial
=

€

Import

19,50000

19,50000

7,60000
7,60000
0,76000
8,36000

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)

21,45000

Rend.: 1,000

Unitats

19,50000
19,50000
1,95000

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Unitats

Import

0,00000

Subtotal:

€

Materials
B2RA6890

x 0,00000

75,90000

Rend.: 1,000

Parcial

€

Materials

69,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2RA6890

0,040

COST EXECUCIÓ MATERIAL

B2RA73G1 t
Subtotal:

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

22,61000
2,26100

Parcial
=

Preu

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Maquinària
C1RAP100

Unitats

22,61000

75,90
Preu

0,00

Subtotal:

24,87100

Rend.: 1,000
Unitats

Rend.: 1,000

22,61000

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K2R540S0

Deposició controlada a centre de reciclatge de
residus de paper i cartró no perillosos amb una
densitat 0.04 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea
de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Materials

Maquinària
C1RA2500

Pàg.: 130

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

K2R540E0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

6,11

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 5,55000

Subtotal:

=

5,55000

5,55000

5,55000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 131

PARTIDES D'OBRA

5,55000
0,55500

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
kg

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

kg

Deposició controlada a centre de selecció i
transferència de residus barrejats especials,
procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000

0,09

Unitats

Preu

1,000

Parcial

x 0,08000

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K4445111

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, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra

A0140000
A0121000

h
h

€

0,08000

1,78

Unitats

Preu

Parcial

h

Manobre

0,017

/R x 19,91000

=

0,33847

Oficial 1a paleta

0,017

/R x 23,85000

=

0,40545

h

Equip de raig de sorra

0,030

/R x 4,00000

=

0,12000

h

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,030

/R x 15,09000

=

0,45270

=

kg

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

3,440

x 5,48000

=

18,85120

B0715100

kg

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

80,000

x 0,82000

=

65,60000

B0314500

t

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

0,035

x 163,39000

=

5,71865

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,74392

90,16985

0,57270

3,14827

10,00 %

183,84152
18,38415

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K45RA2A1

m

Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat
de les armadures amb mitjans manuals, passivat de
les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió
amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la
part afectada amb morter polimèric de reparació i
càrrega manual de runa sobre contenidor

90,16985

3,50 %

202,22568

Rend.: 1,000

87,00

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

0,86000

A0140000

h

Manobre

0,750

/R x 19,91000

=

14,93250

A0121000

h

Oficial 1a

0,750

/R x 23,85000

=

17,88750

Subtotal:

32,82000

32,82000

Materials
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,86000

0,86000

2,50 %

0,01860

10,00 %

1,62252
0,16225

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb
repicat del formigó, sanejament i raspallat de les
armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra,
passivat de les armadures, imprimació anticorrosiva i
pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de
reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor

89,95070

0,57270

B0717000

Import

0,74392

x 0,86000

89,95070

CZ121410

€

Materials

m2

46,74600

Subtotal:

P-201

h

K45R11A1

1,960

CZ171000

0,08800

Subtotal:

P-200

43,20470

Subtotal:

0,08000

10,00 %

Rend.: 1,000

1,000

=
=

Subtotal:

0,08000
0,00800

A0140000

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, tallat a mida i amb una
capa d'imprimació antioxidant

/R x 19,91000
/R x 23,85000

Materials

0,08000

A0122000

kg

Oficial 1a

2,170

Maquinària

Ma d'obra

B44Z5011

Manobre

Import

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-199

Ma d'obra

6,10500

Materials
B2RA8E00

Pàg.: 132

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K2RA8E00

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

B0715100

kg

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

45,000

x 0,82000

=

36,90000

B0717000

kg

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

1,500

x 5,48000

=

8,22000

Subtotal:

1,78477

Rend.: 1,000

202,23

€

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

Unitats

Preu

Parcial

Import

45,12000

45,12000

3,50 %

1,14870

10,00 %

79,08870
7,90887
86,99757
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 133

PARTIDES D'OBRA

P-202

K4F7XK11

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

u

Instal·lació en paret existent de llinda prefabricada de
14 cm d'amplària i 1.95 m de llargària, per a revestir,
col·locada morter, incloent l'apertura de la rasa per
encastar-la, i el ataconat dels reclzaments

Rend.: 1,000

191,84

Unitats

Preu

Parcial

€

P-204

K4FRUX20

m

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

1,500

/R x 19,91000

=

29,86500

A0122000

h

Oficial 1a paleta

5,000

/R x 23,85000

=

119,25000

Subtotal:

149,11500

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,300
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 33,80000

=

10,14000

B4F7LK10

u

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1.95 m de llargària, per a revestir

1,000

x 11,23000

=

11,23000

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0201

x 9,37000

=

0,18834

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,55834

Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica
amb repicat i sanejament previ de la zona afectada,
col·locació de grapes amb acer en barres corrugades
B500S de diàmetre 10 mm, separades cada 30 cm,
reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi,
càrrega manual de runa sobre contenidor

87,59

Unitats

A0121000

h

Oficial 1a

1,000

Preu
/R x 23,85000

149,11500

Parcial

21,55834
3,72788

10,00 %

174,40122
17,44012

=

Subtotal:

51,91

Preu

Parcial

23,85000

Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella
sobre braç articulat per a una alçària de treball de 25
m , sense operari

1,000

/R x 30,72000

=

30,72000

C200V000

Equip d'injecció manual de resines

1,000

/R x 1,58000

=

1,58000

h

B0715100

kg

5,000

x 0,82000

=

Manobre

0,750

/R x 19,91000

=

14,93250

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,750

/R x 23,85000

=

17,88750

Subtotal:

32,82000

u

Broquet d'injecció per a resines

2,000

x 0,48000

=

0,96000

B0714000

kg

Morter sintètic epoxi de resines epoxi

7,800

x 2,27000

=

17,70600

DESPESES AUXILIARS

h

Màquina taladradora

0,350

/R x 3,35000

=

1,17250

C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

0,300

/R x 1,58000

=

0,47400

Subtotal:

1,64650

K4FRUX30

u

32,82000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,617

x 0,63000

=

0,38871

B0714000

kg

Morter sintètic epoxi de resines epoxi

5,000

x 2,27000

=

11,35000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

11,73871

32,30000

Reparació cantell voladis del pont del pas entre
edificis a la planta 1, repicant els morters deteriorats
fins arribar a les armadures, raspatllat de les
mateixes, apliació de passivant i pont d'unió i
reconstrucció del volum amb morters de reapració i
arrebossat del conjunt

22,76600

3,00 %

0,71550

10,00 %

79,63150
7,96315
87,59465

Rend.: 1,000

Unitats

53,80

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0121000

h

Oficial 1a

1,000

1,64650

Materials
B0B2A000

22,76600

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import

Maquinària
C200F000

23,85000

4,10000

B09Z0001

Subtotal:

P-205
h

32,30000

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

€

Ma d'obra
A0140000

23,85000

C150MC70 h

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Unitats

Import

Materials

191,84134

Rend.: 1,000

€

Maquinària

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Rend.: 1,000

Subtotal:
Subtotal:

K4FR11F1

Reparació cantell voladis repicant els morters
deteriorats fins arribar a les armadures, raspatllat de
les mateixes, apliació de passivant i pont d'unió i
reconstrucció del volum amb morters de reapració i
arrebossat del conjunt, treballantamb plataforma
elevadora

Ma d'obra

Materials

P-203

Pàg.: 134

/R x 23,85000

=

Subtotal:

23,85000
23,85000

23,85000

Maquinària
C200V000

h

Equip d'injecció manual de resines

1,000

/R x 1,58000

=

Subtotal:
11,73871

3,00 %

0,98460

10,00 %

47,18981
4,71898
51,90879

1,58000
1,58000

1,58000

Materials
B09Z0001

u

Broquet d'injecció per a resines

2,000

x 0,48000

=

0,96000

B0715100

kg

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

5,000

x 0,82000

=

4,10000

B0714000

kg

Morter sintètic epoxi de resines epoxi

7,800

x 2,27000

=

17,70600

Subtotal:

22,76600

22,76600
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,00 %

0,71550

10,00 %

48,91150
4,89115

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

53,80265

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K522U1NK

m2

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000

65,20

Unitats

Preu

Parcial

€

DESPESES AUXILIARS

P-208

K532J61K

m2

Import

Ma d'obra
A0122000
A0140000

h
h

Oficial 1a paleta
Manobre

1,200

/R x 23,85000

=

28,62000

0,600

/R x 19,91000

=

11,94600

Subtotal:

40,56600

40,56600

Materials
B52211N0

u

Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
vermell, de 30 peces/m2, com a màxim

33,000

x 0,41000

=

13,53000

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

0,0263

x 158,13265

=

4,15889

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

17,68889

K52RU008

m2

Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i
runa, substitució de teules trencades amb teula àrab
envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació
teules mogudes, presa d'una de cada cinc filades
amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor

Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb
aillament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al
foc millorades, amb un gruix total de 60 mm, amb la
cara exterior nervada color blanc i la cara interior
llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes
(ext/int) 0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat, amb
fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent de >=
4%

0,40566

10,00 %

16,59080
1,65908
18,24988

Rend.: 1,000

38,29

Unitats

Preu

Parcial

17,68889

10,00 %

59,26904
5,92690

A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,200

/R x 24,65000

=

4,93000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,200

/R x 21,17000

=

4,23400

u

Cargol autoroscant amb volandera

8,000

x 0,16000

=

1,28000

B0C5A816

m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i
aïllament de poliisocianurat (PIR) amb prestacions al
foc millorades amb un gruix total de 60 mm, amb la
cara exterior nervada i la cara interior llisa, color
blanc, gruix de les planxes (ext/int) 0.6/0.5 mm, junt
longitudinal encadellat i sistema de fixació oculta amb
tapajunts, per a cobertes

1,050

x 22,99000

=

24,13950

65,19594
18,25

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

€

25,41950

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,200

/R x 19,91000

=

3,98200

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,400

/R x 23,85000

=

9,54000

Subtotal:

13,52200

13,52200

Materials
B52219N0

u

Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color
envellit, de 30 peces/m2, com a màxim

5,000

x 0,46000

=

2,30000

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005

x 72,62850

=

0,36314

Subtotal:

2,66314

9,16400

P-209

K5Z1FVK0

m2

Envanets de sostremort de maó foradat senzill,
densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm, col·locat
amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de
pasta de ciment ràpid

0,22910

10,00 %

34,81260
3,48126
38,29386

Rend.: 1,000

Unitats

25,82

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,480

/R x 23,85000

=

11,44800

A0140000

h

Manobre

0,240

/R x 19,91000

=

4,77840

Subtotal:

16,22640

Materials

2,66314

25,41950

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Preu

Import

9,16400

B0A5AA00

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Unitats

€

Ma d'obra

Subtotal:

1,01415

Rend.: 1,000

3,00 %

Materials

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-207

Pàg.: 136

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-206

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

18,720

x 0,14000

=

2,62080

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

1,575

x 0,14000

=

0,22050

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

0,0263

x 158,13265

=

4,15889

16,22640
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 137

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,00019

m2

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm
de gruix, amb acabat remolinat

7,00019

1,50 %

0,24340

10,00 %

23,46999
2,34700

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K5Z26D31

P-212

K5Z2FW4A

25,81698

Rend.: 1,000

11,52

Unitats

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,220

/R x 19,91000

=

4,38020

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,150

/R x 23,85000

=

3,57750

Subtotal:

m2

Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat
amb pasta de ciment ràpid, recolzada sobre envanets
de sostremort

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

0,0315

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A0140000

h

Manobre

0,230

/R x 19,91000

=

4,57930

h

Oficial 1a paleta

0,460

/R x 23,85000

=

10,97100

Subtotal:

m2

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, recolzada sobre
envanets de sostremort

15,55030

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

9,996

x 0,14000

=

1,39944

B0F85242

u

Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria
II, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,750

x 0,19000

=

2,04250

7,95770

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,39145

2,39145

1,50 %

0,11937

10,00 %

10,46852
1,04685
11,51537

Rend.: 1,000

16,52

Unitats

Preu

Parcial

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

0,150

/R x 19,91000

=

2,98650

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,330

/R x 23,85000

=

7,87050

Subtotal:

10,85700

P-213

K5ZEV34J

B0F9C240

u

Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mm

5,375

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

0,0032

x 158,13265

=

3,38625

=

0,50602

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
vora lliure, col·locat amb fixacions mecàniques, amb
perfils conformats d' estanquitat

0,38876

10,00 %

19,38100
1,93810

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

21,31910
22,47

Unitats

Preu

Parcial

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,300

/R x 23,85000

=

7,15500

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,150

/R x 21,17000

=

3,17550

€

Import

10,33050

10,33050

Materials
B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x 0,16000

=

0,96000

B0CHS34J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
vora lliure

1,071

x 5,90000

=

6,31890

B7JZ00F6

m

Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

1,000

x 2,66000

=

2,66000

10,85700

Subtotal:

3,89227

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,50 %

0,27143

COST EXECUCIÓ MATERIAL

10,00 %

15,02070
1,50207

3,89227

3,44194

2,50 %

Rend.: 1,000

DESPESES AUXILIARS
Subtotal:

15,55030

3,44194

Subtotal:

Materials
x 0,63000

Import

Ma d'obra

€

Import

€

Materials

2,39145

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K5Z2FVKA

Parcial

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-211

Preu

Subtotal:

7,95770

x 75,91910

Unitats

€
Import

21,32

A0122000

Materials
m3

Rend.: 1,000

Ma d'obra

Ma d'obra

D0701641

Pàg.: 138

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-210

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

P-214

K5ZEV54J

16,52276

Ma d'obra

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
extrem del ràfec, col·locat amb fixacions mecàniques,
amb perfils conformats d' estanquitat

9,93890
1,50 %

0,15496

10,00 %

20,42436
2,04244
22,46679

Rend.: 1,000

Unitats

9,93890

20,54

Preu

Parcial

€

Import
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Pàg.: 139

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,125

/R x 21,17000

=

2,64625

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,250

/R x 23,85000

=

5,96250

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

8,60875

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

8,60875

Materials
B7JZ00F6

m

Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer
plegada

1,000

x 2,66000

=

2,66000

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

6,000

x 0,16000

=

0,96000

B0CHS54J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat
prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a
extrem del ràfec

1,071

x 5,90000

=

6,31890

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K5ZHAEB7

u

Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm,
adherida sobre làmina bituminosa en calent

Unitats

P-217

9,93890

A0127000

h
h

Ajudant col·locador
Oficial 1a col·locador

0,140

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,530

10,00 %

18,67678
1,86768

A0140000

h

Manobre

0,270

20,54446
47,67
Parcial

/R x 21,17000

=

7,40950

0,700

/R x 23,85000

=

16,69500
24,10450

Bonera de goma termoplàstica, de 140 mm de
diàmetre

1,000

x 18,87000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-216

K5ZHUGE7

u

Bonera de poliamida reforçada amb fibra de vidre de
diàmetre 84 mm, amb base de 300x300 mm adherida
sobre impermeabilització

Unitats

=

12,64050

=

5,37570

C1704100

h

Import

Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,140

Ajudant col·locador

0,300

/R x 21,17000

=

6,35100

Oficial 1a col·locador

0,600

/R x 23,85000

=

14,31000

Subtotal:

20,66100

24,10450

=

€

0,23800

B0111000

m3

Aigua

0,0054

x 1,63000

=

0,00880

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0234

x 30,93000

=

0,72376

B0F1128L

u

Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

15,000

x 0,23000

=

3,45000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

P-218

K6147R13

m2

Import

0,23800

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó
de 500x200x70 mm, LD, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu
cola en base escaiola

4,18256

4,18256

2,50 %

0,52247

10,00 %

25,84183
2,58418
28,42601

Rend.: 1,000

Unitats

17,47

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,280

/R x 23,85000

=

6,67800

A0140000

h

Manobre

0,140

/R x 19,91000

=

2,78740

20,66100

Subtotal:

9,46540

Materials

25,31000

25,31000

20,89880

0,23800

B0710250

18,87000

Materials
x 25,31000

Import

Materials

50,91

h

=

Subtotal:

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Parcial

20,89880

/R x 1,70000

47,66967

h

Subtotal:

/R x 23,85000
/R x 19,91000

10,00 %

A0127000

1,000

2,88260

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

A0137000

Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de
vidre, de 84 mm de diàmetre, amb tapa antigrava
metàl·lica

=

43,33607
4,33361

Preu

Parcial

€

Maquinària

€

Ma d'obra

BD515GE1 u

/R x 20,59000

0,36157

Rend.: 1,000

28,43

Preu

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

50,90901

Subtotal:

18,87000
18,87000

46,28092
4,62809

Unitats

Manobre especialista

0,350

10,00 %

Rend.: 1,000

h

Preu

0,30992

Ma d'obra

Materials
u

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de
maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm , per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1,
col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2

A0150000

Subtotal:
BD514EB0

m2

0,12913

Ma d'obra
A0137000

K6121512

1,50 %

Rend.: 1,000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

9,93890

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-215

Pàg.: 140

25,31000

B071ACE0

kg

Adhesiu cola en base escaiola, per a divisòria
ceràmica

8,810

x 0,36000

=

3,17160

B0F85270

u

Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I,
LD, segons la norma UNE-EN 771-1

10,0405

x 0,30000

=

3,01215

9,46540
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Pàg.: 141

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

6,18375

m

Reparació d'esquerda a la última filada d'el envà de
fàbrica ceràmica, repicant els revestiments fins a
descobrir els maons, treient les peces trencades i
col·locant de noves, deixant una separació d'1 cm al
sostre, retacant-lo amb guix mort, i tornant a fer els
revestiments interiros i exteriors

K7882202

6,18375

2,50 %

0,23664

10,00 %

15,88579
1,58858

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K61RUX10

68,88

Impermeabilització de parament amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Unitats

Preu

Parcial

Oficial 1a paleta

1,500

/R x 23,85000

=

35,77500

A0140000

h

Manobre

0,800

/R x 19,91000

=

15,92800

Subtotal:

B0710150

t

D07J1200

m3

51,70300

12,000

x 0,14000

=

1,68000

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,100
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

x 33,80000

=

3,38000

Pasta de guix C6

x 117,08710

=

5,85436

0,050

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

10,91436

m2

Impermeabilització de paraments horitzontals amb
cautxú líquid, amb una dotació 2.5 kg/m2 prévia
imprimació

Parcial

h

Oficial 1a col·locador

0,150

/R x 23,85000

=

3,57750

h

Manobre

0,150

/R x 19,91000

=

2,98650

Subtotal:
kg

Emulsió bituminosa, tipus EB

Import

2,200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
51,70300

Preu

Parcial

=

h

Ajudant col·locador

0,500

/R x 21,17000

=

10,58500

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,500

/R x 23,85000

=

11,92500

Subtotal:

22,51000

P-221

K7B11190

m2

kg

Cautxú líquid sintètic, per a impermeabilitzacions

2,500

x 3,17000

=

7,92500

B75Z1100

kg

Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de
cautxú líquid

0,050

x 2,07000

=

0,10350

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

8,02850

2,61800

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 90 a 100 g/m2, col·locat sense
adherir

2,61800

1,50 %

0,09846

10,00 %

9,28046
0,92805
10,20851

Rend.: 1,000

2,54

Unitats

Preu

Parcial

10,91436

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,020

/R x 21,17000

=

0,42340

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,040

/R x 23,85000

=

0,95400

€

Import

Subtotal:

1,37740

1,37740

Materials
B7B11190

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 90 a 100 g/m2

1,100

x 0,83000

=

Subtotal:
€

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Import

0,91300
0,91300

0,91300

1,50 %

0,02066

10,00 %

2,31106
0,23111

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-222

K7C76AF2

m2

22,51000

Materials
B7521000

2,61800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0137000

6,56400

Ma d'obra

34,21

Unitats

Import

6,56400

x 1,19000

DESPESES AUXILIARS

68,87910

Rend.: 1,000

€

Materials

62,61736
6,26174

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K785UX10

Preu

A0127000

€

Materials
Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

Unitats

Subtotal:

h

u

10,21

A0140000

B7Z22000

A0122000

B0F77240

Rend.: 1,000

Ma d'obra

17,47436

Rend.: 1,000

m2

Ma d'obra

P-220

Pàg.: 142

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-219

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de
10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament acústic
a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la
compressió > 21 kPa, segellada amb cinta adhesiva
autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

2,54217

Rend.: 1,000

Unitats

5,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
8,02850

2,50 %

0,56275

10,00 %

31,10125
3,11013
34,21138

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,023

/R x 21,17000

=

0,48691

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,045

/R x 23,85000

=

1,07325

Subtotal:

1,56016

Materials
B7CZ2P05

m

Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb
alumini, de 5 cm d'amplària

0,462

x 0,77000

=

0,35574

B7C76A85

m2

Làmina de polietilè expandit reticulat, de 10 mm de
gruix, amb una millora a l'aïllament acústic a soroll
d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la

1,100

x 2,54000

=

2,79400

1,56016
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 143

PARTIDES D'OBRA

P-225
Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

3,14974

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment
1:4, remolinat

1,50 %

0,02340

10,00 %

4,73330
0,47333

23,77
Preu

m2

Parcial

€

A0140000

h

Manobre

0,275

/R x 19,91000

=

5,47525

h

Oficial 1a paleta

0,550

/R x 23,85000

=

13,11750

Subtotal:

18,59275

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

0,0292

x 87,47370

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a
3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter mixt
1:0,5:4, remolinat

Parcial

Manobre

0,750

/R x 19,91000

=

14,93250

A0122000

h

Oficial 1a paleta

1,500

/R x 23,85000

=

35,77500

Subtotal:
D070A4D1

Import

50,70750

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

0,0292

x 158,13265

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

18,59275

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,55423

2,55423

2,50 %

0,46482

10,00 %

21,61180
2,16118
23,77298

Rend.: 1,000

29,27

P-226

K83PUV20

A0140000
A012M000

Unitats

Preu

Parcial

Import

50,70750

4,61747

4,61747

m2

Coberta de passera P2 de plafons d'alumini
conformats en semicercle de 560 mm de radi, amb
pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb dues
làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, adherides
a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini
sobre perfileria d'alumini, incloent junts d'estanqueitat
entre plafons i amb la estructura d'alumini

2,50 %

1,26769

10,00 %

56,59266
5,65927
62,25192

Rend.: 1,000

Unitats

4,61747

316,71

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

€

h
h

Manobre
Oficial 1a muntador

3,000

/R x 19,91000

=

59,73000

3,000

/R x 24,65000

=

73,95000

Import

Ma d'obra

€

Materials

2,55423

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K81135D2

Preu

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Subtotal:

P-224

Unitats

62,25

h

Materials
D0701821

Rend.: 1,000

A0140000

Ma d'obra
A0122000

Reparació del l'arrebossat dles paramwnts exteriors,
amb sanejament dels revestiemnts deteriorats, i
aplicació d'un arrebossat reglejat sobre parament
vertical exterior, amb morter mixt 1:2:10, remolinat

Ma d'obra

5,20663

Rend.: 1,000
Unitats

K81RX6C2

3,14974

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K81131B2

Pàg.: 144

PARTIDES D'OBRA

compressió > 21 kPa

P-223

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Subtotal:

133,68000

133,68000

Materials
A0140000

h

Manobre

0,330

/R x 19,91000

=

6,57030

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,660

/R x 23,85000

=

15,74100

Subtotal:

22,31130

B83ZUZ10

m2

Estructura de suport per a pannells compostos
d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb perfils verticals
omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6
mm de gruix, ancoratges regulables d'alumini,
estructura horitzontal de tubs d'alumini i fixacions
mecàniques per a obra de fàbrica

1,000

x 16,50000

=

16,50000

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa 2,000
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides
a nucli de poliestirè

x 67,20000

=

134,40000

22,31130

Materials
D070A8B1

m3

Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0292

x 127,97065

Subtotal:

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,73674

3,73674

3,73674

Subtotal:

2,50 %

0,55778

10,00 %

26,60582
2,66058

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

29,26640

COST EXECUCIÓ MATERIAL

DESPESES AUXILIARS

150,90000

150,90000

2,50 %

3,34200

10,00 %

287,92200
28,79220
316,71420
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 145

PARTIDES D'OBRA

P-227

K878C1G0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

m2

Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació
durant 24 hores d'aigua nebulitzada amb broquets
cònics d'atomització hidràulica, amb orifici de sortida
de 0,41 a 0,76 micres, i diàmetre de gota de 80 a 120
micres, i escombrat posterior amb raig d'aigua a
pressió i raspall

Rend.: 1,000

9,45

€

Ma d'obra
A012D000
A013D000

h
h

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor

Unitats

Preu

Parcial

h

Manobre

0,150

/R x 19,91000

=

2,98650

A0121000

h

Oficial 1a

0,150

/R x 23,85000

=

3,57750

Subtotal:

Import

0,150

Aigua

/R x 3,71000

=

0,800

x 1,63000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

m2

Neteja del sostre del fons de la jardinera amb raig
d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar, eliminant
restes de morters, terra i elements inestables del fons
per a col·locar la nova impermeabilització

Pintura sintètica per a exteriors

0,255

x 6,44000

=

1,64220

Pintura de zinc

0,255

x 7,81000

=

1,99155

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,55650

1,30400

K898J2A0

m2

1,30400

2,50 %

0,16410

10,00 %

8,58860
0,85886

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Unitats

Preu

Parcial

€

h

Oficial 1a

0,300

/R x 23,85000

=

7,15500

A0140000

h

Manobre

0,300

/R x 19,91000

=

5,97300

Subtotal:

13,12800

h

Màquina de raig d'aigua a pressió

0,300

/R x 3,71000

=

Subtotal:
B0111000

m3

Aigua

0,600

x 1,63000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-229

K894B009

m2

Neteja de pintura antiga, eliminant pintures mal
adherides i punts de rovelll, i pintat de bigues d'acer
de la claraboia amb pintura sintètica per a exteriors,
amb dues capes

h

Oficial 1a pintor

0,100

/R x 23,85000

=

2,38500

h

Ajudant pintor

0,010

/R x 21,17000

=

0,21170

Unitats

2,59670

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,3978

x 3,08000

=

1,22522

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,59670

1,87547

1,87547

1,50 %

0,03895

10,00 %

4,51112
0,45111

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K898J720

0,97800
0,32820

10,00 %

15,54720
1,55472
17,10192
24,29

Parcial

Import

m2

Pintat de parament vertical/horitzontal de guix, amb
pintura acrílica amb dues capes

4,96223

Rend.: 1,000
Unitats

9,81
Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra

2,50 %

Preu

€

Materials

1,11300

0,97800

Rend.: 1,000

Parcial

Subtotal:

P-231

0,97800

COST EXECUCIÓ MATERIAL

4,96

A012D000

13,12800

Materials

24,29163

Preu

DESPESES AUXILIARS

1,11300

22,08330
2,20833

Unitats

Import

1,11300

10,00 %

A013D000

Maquinària
CZ172000

0,27265

Ma d'obra

Ma d'obra
A0121000

3,63375

1,50 %

Rend.: 1,000

9,44746
17,10

18,17690

3,63375

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-230

1,30400

Rend.: 1,000

18,17690

kg

0,55650

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K878UX18

1,48190

kg

6,56400

0,55650

Subtotal:

P-228

0,070

Subtotal:

6,56400

Subtotal:
m3

16,69500

B89ZA000

Materials
B0111000

=
=

B89Z9E00

Maquinària
Màquina de raig d'aigua a pressió

/R x 23,85000
/R x 21,17000
Subtotal:

A0140000

h

0,700

Materials

Ma d'obra

CZ172000

Pàg.: 146

€

Import

A013D000

h

Ajudant pintor

0,040

/R x 21,17000

=

0,84680

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,080

/R x 23,85000

=

1,90800

Subtotal:

2,75480

2,75480

Materials
B89ZR020

kg

Pintura acrílica, en fase aquosa

0,612

x 10,01000
Subtotal:

=

6,12612
6,12612

6,12612
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Pàg.: 147

PARTIDES D'OBRA

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

0,04132
8,92224
0,89222

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Subtotal:

9,81447

Rend.: 1,000

8,01

Unitats

Preu

Parcial

A013D000

h
h

Oficial 1a pintor
Ajudant pintor

0,100

/R x 23,85000

=

2,38500

0,010

/R x 21,17000

=

0,21170

Subtotal:

B89ZSD00

kg

Pintura plàstica tixotròpica per a interiors

0,510

x 7,83000

=

3,99330

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

B89ZSD00

kg

Pintura plàstica tixotròpica per a interiors

0,510

x 7,83000

=

3,99330

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,59670

K898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

4,64355

P-234

K898U005

4,64355

1,50 %

0,03895

10,00 %

7,27920
0,72792

5,75

Unitats

Preu

Parcial

m2

Pintat de parament vertical exterior, amb pintura
mineral al silicat, amb una capa de fons i dues
d'acabat

h

Ajudant pintor

0,015

/R x 21,17000

=

0,31755

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125

/R x 23,85000

=

2,98125

Subtotal:
Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

0,3978

x 3,08000

=

1,22522

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

K898KTA0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica tixotròpica, amb una capa segelladora i dues
d'acabat

Unitats

1,87547

10,00 %

8,79
Parcial

Ma d'obra

Preu

h

Ajudant pintor

0,010

/R x 21,17000

=

0,21170

Oficial 1a pintor

0,100

/R x 23,85000

=

2,38500

h

Ajudant pintor

0,015

/R x 21,17000

=

0,31755

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,125

/R x 23,85000

=

2,98125

€

Import

2,59670

B8ZAT130

kg

Pintura de fons a base de silicats, per a exteriors

0,200

x 10,09000

=

2,01800

B8ZAT030

l

Diluent de pintura mineral al silicat per a interiors i
exteriors

0,100

x 9,49000

=

0,94900

B89ZNU40

kg

Pintura mineral al silicat d'un component, amb color
d'intensitat forta, per a exteriors

0,350

x 12,78000

=

4,47300

DESPESES AUXILIARS

K89A2BB0

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb
una
capa
de
protector
químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

0,03895

10,00 %

10,07565
1,00757
11,08322

Rend.: 1,000
Unitats

21,83
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
h

Ajudant pintor

0,050

/R x 21,17000

=

1,05850

5,22375
0,52238

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,520

/R x 23,85000

=

12,40200

Import

7,44000

1,50 %

A013D000

€

2,59670

7,44000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Subtotal:

13,46050

13,46050

Materials
B8ZA1000

kg

Segelladora

0,153

x 4,25000

=

0,65025

B8ZA3000

kg

Protector químic insecticida-fungicida per a fusta
(TP8)

0,150

x 6,90000

=

1,03500

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

0,3468

x 12,97000

=

4,49800

Subtotal:
A013D000

Parcial

0,04948

5,74613

Preu

Unitats

Subtotal:

P-235

1,87547

Rend.: 1,000

11,08

h

3,29880

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-233

8,79102

Rend.: 1,000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

7,99183
0,79918

Materials

€

Materials
kg

10,00 %

A013D000

Import

3,29880

B8ZA1000

0,04948

A012D000

Ma d'obra
A013D000

1,50 %

Subtotal:

8,00712

Rend.: 1,000

4,64355

Ma d'obra

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-232

4,64355

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
kg

3,29880

€

Import

2,59670

B8ZA1000

3,29880

Materials

Ma d'obra
A012D000

Pàg.: 148

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

K898JTA0

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

6,18325

6,18325
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Pàg.: 149

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,20191

10,00 %

19,84566
1,98457

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K89BUXES

m2

Pintat d'escala metàl·lica d'emergència, barana,
graons i estructura, previ raspatlat de les pintures
antigues i eliminació d'òxid, amb pintura de partícules
metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

21,83022

Rend.: 1,000

37,43

P-238
Unitats

Preu

Parcial

19,39865

K936U550

m2

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de
gruix 5 cm

Import

19,39865

1,50 %

0,67463

10,00 %

65,33498
6,53350

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

71,86848

Rend.: 1,000

16,88

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

Ma d'obra
A013D000

h

Ajudant pintor

0,800

/R x 21,17000

=

16,93600

A0140000

h

Manobre

0,500

/R x 19,91000

=

9,95500

A012D000

h

Oficial 1a pintor

0,400

/R x 23,85000

=

9,54000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,090

/R x 23,85000

=

2,14650

Subtotal:

26,47600

Subtotal:

26,47600

12,10150

12,10150

Materials

Materials
B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

0,204

x 11,41000

=

2,32764

B89ZM000

kg

Pintura partícules metàl·liques

0,408

x 11,82000

=

4,82256

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K8KRUX10

m

Reparació de fissura de escopidor de pedra artificial,
armat, amb repicat del formigó, sanejament i raspallat
de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de
sorra, passivat de les armadures, imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de
resines epoxi, restitució de la part afectada amb
morter polimèric de reparació i càrrega manual de
runa sobre contenidor

B064300C

7,15020

m3

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

0,39714

10,00 %

34,02334
3,40233

x 59,55000

71,87

€

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

37,42567

Rend.: 2,000

0,0515

7,15020

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-237

Pàg.: 150

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-236

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

3,06683

3,06683
1,50 %

0,18152

10,00 %

15,34985
1,53499

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-239

K93A13D0

m2

Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de
gruix, amb morter de ciment 1:6

3,06683

16,88484

Rend.: 1,000

9,04

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra

Unitats

Preu

Parcial

Import

Ma d'obra
A0140000

h

Manobre

2,170

/R x 19,91000

=

21,60235

A0121000

h

Oficial 1a

1,960

/R x 23,85000

=

23,37300

Subtotal:

44,97535

CZ171000

h

Equip de raig de sorra

0,030

/R x 4,00000

=

0,06000

h

Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,030

/R x 15,09000

=

0,22635

Subtotal:

0,28635

Materials
B0717000

kg

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

1,000

x 5,48000

=

5,48000

B0715100

kg

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

10,000

x 0,82000

=

8,20000

B0314500

t

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

0,035

x 163,39000

=

5,71865

h

Manobre

0,180

/R x 19,91000

=

3,58380

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,080

/R x 23,85000

=

1,90800

Subtotal:

5,49180

5,49180

Materials

44,97535

Maquinària
CZ121410

A0140000

B7C2P100

m2

Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105

x 1,01000

=

0,01061

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

0,0347

x 75,91910

=

2,63439

Subtotal:
0,28635

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

2,64500

2,64500

1,50 %

0,08238

10,00 %

8,21918
0,82192
9,04109
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 151

PARTIDES D'OBRA

P-240

K93AD165

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, d'assecatge
ràpid, aplicada manualment

Rend.: 1,000

24,39

€

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

Unitats

Preu

Parcial

Import

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Ma d'obra
A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,080

/R x 23,85000

=

Subtotal:

1,90800

kg

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C30 de resistència a compressió, classe F7 de
resistència a flexió i classe A12 de resistència al
desgast Böhme, segons UNE-EN 13813,
subministrada en sacs

22,000

1,90800

x 0,92000

=

Subtotal:

1,90800

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

K93AD175K9E0 m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
d'assecatge ràpid tipus CT-C30-F7-A2 segons
UNE-EN 13813 de la casa MAPEI model TOP-CEM
PRONTO o equivalent, aplicada manualment

0,02862

10,00 %

22,17662
2,21766
24,39428

Rend.: 1,000

36,98

Unitats

Preu

K9P2UA20

m2

20,24000

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-241

P-243

20,24000

20,24000

Parcial

Paviment
vinílic
homogeni
amb
granilats
d'alumini,regorçata amb fibra de vidre, en rotlle,
específic per a sales humídes, classe 3 (Rd> 45)
UNE_ENV 2633:2002, i gruix de 2 mm, model
Aquarius de la casa ALTRO o equivalent, col·locat
amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en
calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, inclos
folrat de mitges canyes laterals fins perfil de remat

h

Oficial 1a col·locador

0,080

/R x 23,85000

=

Subtotal:
Morter hidràulic monocomponent i autoalisante d'altes 22,000
prestacions per regularització de paviments interiors
de formigó,MASTERTOP 544, de BASF-CC, ref.
P08CC170 de la serie Mastertop 544 de BASF-CC

=

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-242

K93Z1R20

m2

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior
col·locació de recrescuda amb pasta autonivellant
sobre suport de formigó i morter de ciment

h

Oficial 1a col·locador

Imprimació de resines per a l' adherència de morters i
adhesius per a ceràmica sobre suports absorbents

Parcial

Oficial 1a col·locador

0,450

/R x 23,85000

=

10,73250

Ajudant col·locador

0,225

/R x 21,17000

=

4,76325
15,49575

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

0,315

x 2,75000

=

0,86625

B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

0,660

x 0,16000

=

0,10560

B9P20195

m2

Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43
segons UNE-EN 649 i de 2.4 mm de gruix

1,050

x 24,72000

=

25,95600

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,90800

26,92785

K9P4UZ10

m2

31,68000

10,00 %

Import

15,49575

Paviment de cautxú d'Artigo tipus Screed, de
superficie llisa amb efecte polit i tractament de
protecció superficial PRO o equivalent, en rotllos de
14 x 1,9 m, classe 23-34-43 segons la norma
UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, col·locat amb
adhesiu de resines epoxi

26,92785
0,23244

10,00 %

42,65604
4,26560
46,92164

Rend.: 1,000

Unitats

47,91

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra

36,97828
3,33

€

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

33,61662
3,36166

A0137000

h

Ajudant col·locador

0,100

/R x 21,17000

=

2,11700

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,200

/R x 23,85000

=

4,77000

Subtotal:

€

6,88700

6,88700

Materials
Unitats

Preu

Parcial

0,100

/R x 23,85000

=

Import

B9P4AC47

m2

Làmina de cautxú per pa paviment, d'Arttigo tipus
Screed o equivalent, de superficie llisa amb efecte
polit i tractament de protecció suerficial PRO o
equivalent, en rotllos de 14 x 1,9 m, classe 23-34-43
segons la norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix

1,100

x 30,19000

=

33,20900

B0907000

kg

Adhesiu de resines epoxi

0,840

x 3,99000

=

3,35160

2,38500
2,38500

Materials
kg

Preu

DESPESES AUXILIARS

0,02862

Subtotal:
B07Z1R11

Unitats

h

Ma d'obra
A0127000

46,92

Subtotal:

€

1,50 %

Rend.: 1,000

3,33275

h

31,68000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

3,02978
0,30298

A0127000

1,90800

31,68000

10,00 %

Materials

P-244
Subtotal:

0,03578

Rend.: 1,000

Import

1,90800

x 1,44000

1,50 %

A0137000

Materials
B0731961K9 kg

0,60900

Ma d'obra

Ma d'obra
A0127000

0,60900

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials
B0731773

Pàg.: 152

0,150

x 4,06000

=

0,60900

2,38500

Subtotal:

36,56060

36,56060
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 153

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1,50 %

0,10331

10,00 %

43,55091
4,35509

COST EXECUCIÓ MATERIAL
K9U8UR20

u

Peça per a formació de mitja canya amb acabat
exterior semicircular per paviments vinílics tipus Altro,
de radi 20 mm , per a sòcol, col·locat amb tacs
d'expansió i cargols

47,90600

Rend.: 1,000

15,18

Unitats

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,010

/R x 19,91000

=

0,19910

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,100

/R x 23,85000

=

2,38500

Subtotal:

Import

2,58410

P-247

K9U8UT05

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

2,000

x 0,09000

=

0,18000

B9U8U200

m

Mitja canya Altro R20

1,100

x 10,00000

=

11,00000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,18000

K9U8UT03

m

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic a la paret,
model CAP STRIP C8 d'Altro, d'alumini anoditzat, de
45 mm d'alçada 2 mm de gruix col·locada amb
fixacions mecàniques.

13,80286
1,38029

17,56

Parcial

Preu

Parcial

A0140000

h

Manobre

0,010

/R x 19,91000

=

0,19910

h

Oficial 1a col·locador

0,100

/R x 23,85000

=

2,38500

€

m

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic en els
punts de transició a altre tipus de paviment, model
Visege VR d'Altro, d'alumini anoditzat, de 30 mm
d'amplada i 8 mm de gruix

1,050

x 11,00000

=

11,55000

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

2,000

x 0,09000

=

0,18000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

11,73000

P-248

K9U8UT0A

m

Peça d'alumini per fixar el paviment en els punts de
transició a altre tipus de paviment, d'alumini anoditzat,
de 30 mm d'amplada i 8 mm de gruix col·locada amb
fixacions mecàniques.

h

Manobre

0,010

/R x 19,91000

=

0,19910

h

Oficial 1a col·locador

0,100

/R x 23,85000

=

2,38500

Subtotal:

2,58410

Rend.: 1,000

15,75

Unitats

Preu

Parcial

B0A61500

m

u

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic a la paret,
model CAP STRIP C8 d'Altro, d'alumini anoditzat, de
45 mm d'alçada 2 mm de gruix col·locada amb
fixacions mecàniques.

1,100

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

2,000

x 12,00000

=

Import

A0140000

h

Manobre

0,010

/R x 19,91000

=

0,19910

A0127000

h

Oficial 1a col·locador

0,100

/R x 23,85000

=

2,38500

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

=

2,58410

2,58410

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

2,000

x 0,09000

=

0,18000

B9U8UT05

m

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic en els
punts de transició a altre tipus de paviment, model
Visege VR d'Altro, d'alumini anoditzat, de 30 mm
d'amplada i 8 mm de gruix

1,050

x 11,00000

=

11,55000

13,20000

0,18000
13,38000

10,00 %

Import

2,58410

Materials

Subtotal:
x 0,09000

€

Ma d'obra

Materials
B9U8UT03

11,73000

15,74551

Subtotal:
A0140000

2,58410

14,31410
1,43141

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra
A0127000

€

Import

2,58410

B9U8UT05

15,18315

Preu

Unitats

A0127000

11,18000

10,00 %

Unitats

15,75

Subtotal:

0,03876

Rend.: 1,000

Rend.: 1,000

Subtotal:

2,58410

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic en els
punts de transició a altre tipus de paviment, model
Visege VR d'Altro, d'alumini anoditzat, de 30 mm
d'amplada i 8 mm de gruix col·locada amb fixacions
mecàniques.

Materials

Materials
B0A61500

m

Ma d'obra

€

Ma d'obra

P-246

Pàg.: 154

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS

P-245

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

13,38000
15,96410
1,59641
17,56051

11,73000

14,31410
1,43141

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-249

KAWS1230

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la
paret

15,74551

Rend.: 1,000

Unitats

11,73000

64,03

Preu

Parcial

€

Import
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 155

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 156

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

Ma d'obra
A012M000
A013M000

h
h

Oficial 1a muntador
Ajudant muntador

0,200

/R x 24,65000

=

4,93000

0,200

/R x 21,17000

=

4,23400

Subtotal:

A012A000

h

9,16400

1,000

x 48,91000

=

48,91000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

48,91000

48,91000

1,50 %

0,13746

10,00 %

58,21146
5,82115

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Conjunt de pany electrònic model SALTO XS4 PROXI
Mifare Mod E9450 amb plaques de 282x40x20 mm
d'acer inox satinat amb fixació reforçada i manetes
Mod U d'acer inox satinat, tanca LE8P02 de 85 mm
entre eixos i 60 mmaniagulla, anti-tarja, amb projecció
automàtica del cop Resistent al foc EI-60
REF:LE8P0260R30iM8+CE8P0RS30IM de la casa
ARCON, segons sitema compatible amb l'esxistent a
l'alberg

64,03261

Rend.: 1,000

271,66

h

Oficial 1a fuster

P-250

KB1R122A

163,00000

163,00000

Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb
suplement o substitució de travessers o brèndoles,
amb soldadura en l'obra

163,00000

2,00 %

0,09712

10,00 %

167,95312
16,79531
184,74843

Rend.: 1,000

52,94

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

h
h

Oficial 1a manyà
Ajudant manyà

0,600

/R x 24,23000

=

14,53800

0,600

/R x 21,25000

=

12,75000

Subtotal:

27,28800

27,28800

Maquinària
Unitats
1,500

Preu
/R x 24,28000

Conjunt de pany electrònic model SALTO XS4 PROXI 1,000
Mifare Mod E9450 amb plaques de 282x40x20 mm
d'acer inox satinat amb fixació reforçada i manetes
Mod U d'acer inox satinat, tanca LE8P02 de 85 mm
entre eixos i 60 mmaniagulla, anti-tarja, amb projecció
automàtica del cop Resistent al foc EI-60
REF:LE8P0260R30iM8+CE8P0RS30IM de la casa
ARCON, segons sitema compatible amb l'esxistent a
l'alberg

Parcial
=

Import

=

C200P000

h

Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica

0,600

/R x 3,11000

=

1,86600

C200B000

h

Talladora amb disc de carborúndum

0,600

/R x 3,26000

=

1,95600

36,42000
36,42000

x 210,00000

Subtotal:
36,42000

3,82200

B44ZB05A

kg

210,00000

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U,
C, Z i omega, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

15,000

x 1,08000

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

210,00000

=

0,54630

10,00 %

246,96630
24,69663

COST EXECUCIÓ MATERIAL

P-251

KC1F9822

184,75

€

Preu

Parcial

Import

16,20000

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral translúcid de lluna de reflector de
control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600,
col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre
alumini o PVC

3,00 %

0,81864

10,00 %

48,12864
4,81286
52,94150

Rend.: 1,000

Unitats

16,20000

76,21

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012E000

Unitats

m2

271,66293

Rend.: 1,000

16,20000

COST EXECUCIÓ MATERIAL

210,00000

1,50 %

3,82200

Materials

Subtotal:

DESPESES AUXILIARS

Tancaportes per a portes tallafocs, homologat segons
normes UNE-EN 1154,amb mecanisme de
pinyó-cremallera i guia lliscant, model DC135 de la
marca TESA o equivalent, muntat

4,85600

Ma d'obra
A013F000

Subtotal:

u

u

€

Materials

KAZGUX10

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

A012F000

Subtotal:
BAZGUSAL u

4,85600
4,85600

x 163,00000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Ma d'obra
A012A000

Tancaportes per a portes tallafocs, homologat segons 1,000
normes UNE-EN 1154,amb mecanisme de
pinyó-cremallera i guia lliscant, model DC135 de la
marca TESA o equivalent

DESPESES AUXILIARS

DESPESES AUXILIARS

u

=

Subtotal:
Subtotal:

KAZGUSAL

/R x 24,28000

Materials
BAZGUX10 u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de
fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de
tensió d'alimentació, amb placa ferromagnètica
articulada, segons la norma UNE-EN 1155, per a
col·locació mural

0,200

Subtotal:

9,16400

Materials
BAWS1230 u

Oficial 1a fuster

h

Oficial 1a vidrier

0,600

/R x 23,18000
Subtotal:

=

13,90800
13,90800

13,90800

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 157

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Materials
BC1F9822

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de gruix
amb 1 butiral translúcid de lluna de reflector de
control solar, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000

x 55,03000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

55,03000

55,03000

KD352356

u

Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides
interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó calat
de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins
amb morter 1:8, sobre solera de formigó en massa de
10 cm

55,03000

2,50 %

0,34770

10,00 %

69,28570
6,92857

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-252

B0A71H00

u

Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior

0,330

x 0,48000

=

0,15840

BF11H800

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=48,3 mm i DN=40 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

1,020

x 9,04000

=

9,22080

BFY11820

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, soldat

2,000

x 0,33000

=

0,66000

BFW11820

u

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2,
per a soldar

1,000

x 2,24000

=

2,24000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS

76,21427

Rend.: 1,000

114,22

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

€

Unitats

Preu

Parcial

A0122000

h

Oficial 1a paleta

2,600

/R x 23,85000

=

62,01000

A0140000

h

Manobre

1,300

/R x 19,91000

=

25,88300

Subtotal:

Import

87,89300

87,89300

Materials
B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

39,996

x 0,18000

=

7,19928

B064300C

m3

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

0,0588

x 59,55000

=

3,50154

P-254

KF53UXR1

m

t

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

0,0032

x 103,30000

=

0,33056

B0111000

m3

Aigua

0,001

x 1,63000

=

0,00163

D0701461

m3

Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2.5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0494

x 72,62850

=

3,58785

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

14,62086

Rectificació del traçat dels conductes de calefacció
de tub d'acer negre, de fins a 2´´ de diàmetre, amb
grau de dificultat alt

0,68730

10,00 %

58,78650
5,87865
64,66515

Rend.: 1,000

48,57

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
A012M000

h

Oficial 1a muntador

0,800

/R x 24,65000

=

19,72000

A013M000

h

Ajudant muntador

0,800

/R x 21,17000

=

16,93600
36,65600

1,31840

10,00 %

103,83226
10,38323

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub
de coure sanitari de 18 mm de diàmetre nominal, per
a soldar per capilaritat

2,000

x 0,19000

=

0,38000

BF538300

m

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre
nominal i de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN
1057

1,500

x 3,57000

=

5,35500

BFW528B0 u

Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre
nominal per a soldar per capil·laritat

0,800

x 1,31000

=

1,04800

B0A75700

Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior

0,560

x 0,29000

=

0,16240

u

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

114,21548

Rend.: 1,000
Unitats

14,62086

BFY5A800

64,67

36,65600

Preu

Parcial

Import

A012M000

h

Oficial 1a muntador

1,000

/R x 24,65000

=

24,65000

A013M000

h

Ajudant muntador

1,000

/R x 21,17000

=

21,17000

Subtotal:

45,82000

6,94540

P-255

KQZ8U014

m

Sistema de control anti-aus amb una banda de
policarbonat transparent amb 4 fileres de pues d'acer
inoxidable, fixada mecànicament

0,54984

10,00 %

44,15124
4,41512
48,56636

Rend.: 1,000
Unitats

6,94540

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Ma d'obra

Materials

1,50 %

Subtotal:

1,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m

Rectificació del traçat de les instal·lacions d'aigua
freda o calenta sanitaria, de tub de coure R220
(recuit) de diàmetre fins a 22 mm de diàmetre
nominal, d'1 mm de gruix, segons norma UNE-EN
1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt
i col·locat superficialment

12,27920

Materials

B0512401

KF11UXR1

12,27920

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Ma d'obra

P-253

Pàg.: 158

19,21
Preu

Parcial

€

Import

Ma d'obra
45,82000

A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,100

/R x 23,85000

=

2,38500

A0140000

h

Manobre

0,100

/R x 19,91000

=

1,99100

Subtotal:

4,37600

4,37600

Alberg V-Montserrat
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 159

PARTIDES D'OBRA

PASS0001

BQZ8U014

m

Sistema de control anti-aus constituit per una banda
de policarbonat transparent amb 4 fileres de pues
d'acer inoxidable

1,050

x 11,80000

=

12,39000

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,000

x 0,09000

=

0,54000

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

12,93000

€
Partida alçada d'abonament integre corresponent al
Rend.: 1,000
28.000,00
pressupost de Seguretat i Salut
_____________________________________________________________________________________________________________

u

Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla

h

Oficial 1a paleta

12,93000

3,50 %

0,15316

10,00 %

17,45916
1,74592

COST EXECUCIÓ MATERIAL
L81R7304

19,20508

Rend.: 1,000
Unitats

Preu

Parcial

29,27

€
Import

Ma d'obra
A0122000

1,000

/R x 23,85000

=

Subtotal:

23,85000
23,85000

23,85000

Materials
B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

20,000

x 0,12000

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2,40000
2,40000

L81R7306

m2

Reposició d'enguixat de més de 4 m2 en paret o
sostre pla

2,40000

1,50 %

0,35775

10,00 %

26,60775
2,66078

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-257

29,26853

Rend.: 1,000

24,61

Unitats

Preu

Parcial

€
Import

Ma d'obra
A0122000

h

Oficial 1a paleta

0,850

/R x 23,85000

=

Subtotal:

20,27250
20,27250

20,27250

Materials
B0521100

kg

Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

15,000

x 0,12000
Subtotal:

DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-258

P89RUX50

Pàg.: 160

PARTIDES ALÇADES

Materials

P-256

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

=

1,80000
1,80000

1,80000

1,50 %

0,30409

10,00 %

22,37659
2,23766
24,61425

€
Partida alçada a justificar per imprevistos, per un
Rend.: 1,000
87.789,86
valor del 12% del pressupost, sense la partida de
seguetat i salut.
_____________________________________________________________________________________________________________
pa

pa
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 161

PARTIDES D'OBRA

P-1

145AX6HB

m2

Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb
cassetons de morter de ciment amb una quantia de
0.82 m2/m2 de sostre, intereixos 0.7 m, amb una
quantia de 15 kg/m2 d'armadura AP500 S d'acer en
barres
corrugades,
armadura
en
malles
electrosoldades 15x30 cm, 6i 6 mm de D, i una
quantia 0.08 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb
cubilot

Rend.: 1,000

106,28

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Unitats

Preu

Parcial

Armadura per a sostre nervat unidireccional AP500 S
d'acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

30,000

x 1,40075

=

42,02250

E4BADC88 m2

Armadura per a sostre nervat unidireccional amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
30x15 cm D:6-6 mm 6x2.2 m B500T UNE-EN 10080

1,500

x 2,70726

=

4,06089

E4DA1DX0 m2

Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a sostre
nervat unidireccional, a una alçària <= 3 m, amb
tauler de fusta de pi, sobre entramat desmuntable

1,000

x 23,91558

=

23,91558

E45A17G3

m3

Formigó per a sostre nervat unidireccional,
HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

0,160

x 94,64950

=

15,14392

E4D93EA6

m2

Alleugeridor per a sostre nervat amb cassetons de
morter de ciment de 60x20 cm i 20 cm d'alçària

1,200

x 9,56589

=

11,47907

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

96,62196

96,62196
9,66220

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
m2

Paret tancament jardinera de directriu corva, per a
revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de morter de
ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I
segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter
de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació
1:0,5:4 (10 N/mm2), massissada amb formigó per a
fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment
pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i granulat
de pedra calcària de grandària màxima 20 mm,
col·locat manualment i armat amb acer en barres
corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment, m2 de superfície realment
executada

106,28416

Rend.: 1,000

Unitats

96,62196

57,74

Preu

Parcial

1A1EUF11

u

E4EZ3000
E4E2561L

m3

kg
m2

0,150
Formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment,
de 225 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6,
amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5
R i granulat de pedra calcària de grandària màxima
20 mm, col·locat manualment

x 128,62292

Acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de 1,050
límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

x 1,14947

Paret estructural per a revestir, de 20 cm de gruix, de 1,000
bloc de morter de ciment foradat, R-6, de
400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb
filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10 N/mm2) i amb

x 31,98810

=

=

=

BAN51200

m

52,48848
5,24885

10,00 %

57,73733

Rend.: 1,000

Unitats

2.786,04

Preu

Parcial

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 15,000
40x20 mm

x 3,54000

=

€

Import

Subtotal:

53,10000
53,10000

Partides d'obra
EC171324

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

0,800

x 42,51570

=

34,01256

EAF3C49L

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

3,000

x 141,26153

=

423,78459

EAF345AL

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, 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

4,000

x 350,65553

=

1.402,62212

EC17AG14 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

4,700

x 55,79662

=

262,24411

EMD23230

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

4,000

x 89,25095

=

357,00380

€

Import

19,29344

1,20694
31,98810

Conjunt de finestres de habitacions tipus F11 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,60 m
d'amplada i 2,86 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, classificació
mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 3
fulls fixes i 4 practicables. 2 fulls practicables amb
pany normal i 2 amb pany amb tanca amb clau.
Detector d'apertura de fulles connectat al sitema
d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa
emisivitat

52,48848

Materials

Partides d'obra
E4EZQ024

52,48848

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Import
P-3

kg

14E2UX10

una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

€

Subtotal:

Subtotal:

P-2

Pàg.: 162

PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
E4BA3000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

u

53,10000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 163

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.479,66718

u

Conjunt de finestres de habitacions tipus F12 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,60 m
d'amplada i 2,86 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, classificació
mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 3
fulls fixes i 3 practicables. 1 full practicables amb
pany normal i 2 amb pany amb tanca amb clau.
Detector d'apertura de fulles connectat al sitema
d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa
emisivitat

2.479,66718

2.786,04390

Rend.: 1,000

2.189,43

m

P-5

1A1EUF13

u

BAN51200
Unitats

Preu

Parcial

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 13,000
40x20 mm

x 3,54000

=

Subtotal:

EAF3C49L

u

u

EC17AG14 m2

EMD23230

u

Conjunt de finestres de banys tipus F13 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,40 m
d'amplada i 0,90 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, amb 4 fulls
corresdissos i zona superior amb persiana de
ventilació. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i
cambra d'aire 3+3/8/4 amb el vidre exterior laminat
amb butiral glaçat

2.189,43105

Rend.: 1,000

1.058,61

Unitats

Preu

Parcial

€

Import

Materials

Import

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x120 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, 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

3,000

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 75x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

3,000

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

3,600

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

3,000

x 350,65553

x 141,26153

=

=

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 8,000
40x20 mm

x 3,54000

=

Subtotal:

28,32000

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles corredisses, per a un buit d'obra
aproximat de 150x120 cm, elaborada amb perfils de
preu alt, classificació mínima 3 de permeabilitat a
l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 7A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

2,000

x 365,99594

=

731,99188

EAVJCG4D m2

Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la orientable
horitzontal de 50 a 100 mm d'amplària, , amb
accionament manual, col.locada

1,500

x 59,43455

=

89,15183

EC1FE113

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix,
cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral de color estàndard de lluna d'acolorit,
classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb
llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini

2,050

x 55,07570

=

112,90519

EAF3839C

u

46,02000

1.051,96659

m2

423,78459

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
x 55,79662

=

200,86783

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-6

x 89,25095

Subtotal:

=

267,75285

1.944,37186

1.944,37186

28,32000
28,32000

Partides d'obra

46,02000
46,02000

m

Partides d'obra
EAF345AL

1.990,39186
199,03919

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

€

Materials
BAN51200

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.532,76718
253,27672

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1A1EUF12

Pàg.: 164

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-4

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

1A1EUF14

u

Conjunt de fusteries menjador tipus F14 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 1,40 m
d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, classificació
mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1
plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb
pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb
dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix,
d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè
i XPS de 4 cm de gruix, i 2 fulls oscilobatents
inferiors amb pany amb tanca amb clau. Detector

Rend.: 1,000

934,04890

10,00 %

934,04890
962,36890
96,23689
1.058,60579
1.135,99

€
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 165

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

P-7

d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire
condicionat. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa
emisivitat

Unitats

Preu

Parcial

1A1EUF15

u

Import

Materials
BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 5,500
40x20 mm

x 3,54000

=

19,47000

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa 1,000
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides
a nucli de poliestirè

x 67,20000

=

67,20000

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

x 6,10000

=

6,10000

1,000

Subtotal:

92,77000

92,77000

Partides d'obra
EAF3C9AL

Pàg.: 166

u

EC17AG14 m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

0,800

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

1,200

x 280,76594

x 55,79662

=

=

Conjunt de fusteries menjador tipus F15 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,30 m
d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, classificació
mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1
plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb
pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb
dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix,
d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè
i XPS de 4 cm de gruix, i 2 fulls oscilobatents
inferiors amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm
d'amplada cada un, amb un vidre fix de 1,84 entre
ells. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema
d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa
emisivitat

Rend.: 1,000

Unitats

2.011,10

Preu

Parcial

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa 1,700
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides
a nucli de poliestirè

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 10,000
40x20 mm

66,95594

1,700

x 67,20000

=

114,24000

x 6,10000

=

10,37000

x 3,54000

=

35,40000

Subtotal:

160,01000

Partides d'obra

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

1,000

x 89,25095

=

89,25095

EAF35AAL

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent i una fulla oscil·lobatent, per a un buit
d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada amb
perfils de preu superior, classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210, sense
persiana

0,800

x 698,90594

=

559,12475

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL

939,94439

10,00 %

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

2,000

x 89,25095

=

178,50190

EC17AG14 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

2,500

x 55,79662

=

139,49155

EAF3CBAL u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

0,800

x 332,78344

=

266,22675

EAF3C8AL

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

1,800

x 280,76594

=

505,37869

EMD23230

939,94439
1.032,71439
103,27144
1.135,98583

Import

Materials

224,61275

EMD23230

€

u

u

160,01000

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 167

PARTIDES D'OBRA

EAF344AL

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
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

2,000

x 289,33338

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

=

578,66676

1.668,26565

u

Conjunt de fusteries menjador tipus F16 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 0,70 m
d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, classificació
mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1
plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb
pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb
dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix,
d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè
i XPS de 4 cm de gruix, i 1 fulls oscilobatents
inferiors amb pany amb tanca amb clau. Detector
d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire
condicionat. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa
emisivitat

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, amb caixa de persiana i guies
EC17AG14 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

0,900

x 55,79662

=

50,21696

EAF3C3AL

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

1,000

x 117,78888

=

117,78888

u

1.668,26565
1.828,27565
182,82757

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1A1EUF16

2.011,10322

Rend.: 1,000

684,34

Subtotal:

€

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

P-9

Unitats

Preu

Parcial

x 6,10000

=

3,66000

Safates conformades de pannell composite multicapa 0,600
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides
a nucli de poliestirè

x 67,20000

=

40,32000

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 3,500
40x20 mm

x 3,54000

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

B0C5U015

m2

m

0,600

1A1EUF17

u

Import

=

12,39000
56,37000

Partides d'obra
u

EAF344AM u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

1,000

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons

1,000

Conjunt de fusteries menjador tipus F17 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 2,6 m
d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, classificació
mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1
plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb
pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb
dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix,
d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè
i XPS de 4 cm de gruix, i 1 fulls oscilobatents
inferiors de amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm
d'amplada, i un vidre fix de 1,84. Detector d'apertura
de fulles connectat al sitema d'aire condicionat.
Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb
el vidre exterior de baixa emisivitat

622,12342
62,21234

10,00 %

684,33576

Rend.: 1,000

Unitats

565,75342

1.410,28

Preu

Parcial

€

Import

Materials

Subtotal:
EMD23230

565,75342

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

BAN51200

Pàg.: 168

PARTIDES D'OBRA

Subtotal:

P-8

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

x 89,25095

=

56,37000

x 6,10000

=

7,93000

Safates conformades de pannell composite multicapa 1,300
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides
a nucli de poliestirè

x 67,20000

=

87,36000

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 7,600
40x20 mm

x 3,54000

=

26,90400

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

B0C5U015

m2

BAN51200

m

89,25095

1,300

Subtotal:
x 308,49663

=

308,49663

122,19400

Partides d'obra
EAF344AL

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons

1,000

x 289,33338

=

289,33338

122,19400

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 169

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

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

tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

1,200

EC17AG14 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

2,000

x 55,79662

=

111,59324

EMD23230

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

1,000

x 89,25095

=

89,25095

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

1,000

EAF3C8AL

u

u

EAF3CBAL u

x 280,76594

=

Conjunt de fusteries menjador tipus F18 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,40 m
d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, classificació
mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1
plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb
pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb
dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix,
d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè
i XPS de 4 cm de gruix, i 2 fulls oscilobatents
inferiors amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm
d'amplada cada un, amb dos vidres fixs de 0,87 cm a
cada costat. Detector d'apertura de fulles connectat al
sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa
emisivitat

x 332,78344

=

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència

x 67,20000

=

114,24000

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 10,000
40x20 mm

x 3,54000

=

35,40000
160,01000

EAF344AL

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 75x90 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
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

2,000

x 289,33338

=

578,66676

EAF3C3AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 75x90 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

2,000

x 117,78888

=

235,57776

EAF3C8AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

1,800

x 280,76594

=

505,37869

EC17AG14 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

2,500

x 55,79662

=

139,49155

EMD23230

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

2,000

x 89,25095

=

178,50190

332,78344

1.159,88014

1.159,88014
1.282,07414
128,20741

10,00 %

1.410,28155

Rend.: 1,000

1.977,39

€
u

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-11
Unitats

Preu

Parcial

Materials
B7C28450

Safates conformades de pannell composite multicapa 1,700
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides
a nucli de poliestirè

336,91913

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

m2

Subtotal:

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1A1EUF18

B0C5U015

160,01000

Partides d'obra

Subtotal:

P-10

Pàg.: 170

1,700

x 6,10000

=

10,37000

Import

1A1EUF19

u

Conjunt de fusteries menjador tipus F19 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 2,70 m
d'amplada i 1,90 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, classificació
mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1

Rend.: 1,000

1.637,61666

10,00 %

1.637,61666
1.797,62666
179,76267
1.977,38933
1.383,96

€

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
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Desembre 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 171

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 172

PARTIDES D'OBRA

plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb
pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb
dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix,
d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè
i XPS de 4 cm de gruix, i un full envidrat inferior fix
de 1,45 cm d'alçada. Detector d'apertura de fulles
connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de
base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2
llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre
exterior de baixa emisivitat

9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1
plafó superior de 50 cm d'alçada, fix, tancat amb
pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb
dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix,
d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè
i XPS de 4 cm de gruix, i 1 fulls oscilobatents
inferiors de amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm
d'amplada i 140 d'alçada, i un vidre fix de 1,70 x0,75
cm. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema
d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i
cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa
emisivitat
Unitats

Preu

Parcial

Import

Materials
B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa 1,350
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides
a nucli de poliestirè

x 67,20000

=

90,72000

Unitats

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

1,350

x 6,10000

=

8,23500

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 9,400
40x20 mm

x 3,54000

=

33,27600

Subtotal:

EAF3CDAL u

EC17AG14 m2

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 210x150 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

1,200

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 210x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

0,900

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

4,000

132,23100

x 467,48057

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

1,300

x 6,10000

=

7,93000

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 9,000
40x20 mm

x 3,54000

=

31,86000

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa 1,300
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides
a nucli de poliestirè

x 67,20000

=

87,36000

132,23100

x 379,71957

x 55,79662

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

Conjunt de fusteries menjador tipus F20 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 2,4 m
d'amplada i 2,00 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, classificació
mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua

560,97668

Subtotal:

127,15000

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla oscilobatent, per a un buit d'obra aproximat
de 120x150 cm, elaborada amb perfils de preu
superior, 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 C4 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210, sense persiana

0,800

x 616,06994

=

492,85595

EAF3CBAL u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 180x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

1,000

x 332,78344

=

332,78344

EAF3C8AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

1,200

x 280,76594

=

336,91913

EMD23230

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

1,000

x 89,25095

=

89,25095

EAF3499L

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1A1EUF20

=

Partides d'obra

Subtotal:

P-12

Parcial

B7C28450

Partides d'obra
EAF3CEAL u

Preu

Import

Materials

Rend.: 1,000

=

=

341,74761

223,18648

1.125,91077

10,00 %

1.125,91077
1.258,14177
125,81418
1.383,95595
1.934,37

€

127,15000

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 173

PARTIDES D'OBRA

EAF3C89L

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 120x150 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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 C4 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210

0,900

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de
gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 8 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

2,500

x 266,74394

x 55,79662

=

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

240,06955

u

Conjunt de fusteries menjador tipus P19 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,37 m
d'amplada i 2,66 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, classificació
mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1
plafó fix i opac a la part superior de 50 cm d'alçada,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de
gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de
gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de
poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i porta de 1,60 cm
d'amplada amb 2 fulls practicables amb pany amb
tanca amb clau, i dos pannells fixos a cada banda.
Detector d'apertura de fulles connectat al sitema
d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer
galvanitzat, i vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4
incolors i cambra d'aire de 8 mm amb el vidre exterior
de baixa emisivitat (4+4/8/4+4)

12210, sense persiana

139,49155

1.631,37057

EC1G27A1 m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

7,500

x 97,07662

=

728,07465

EAF7CNAL u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

2,000

x 303,58395

=

607,16790

EAF3C9AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

1,800

x 280,76594

=

505,37869

EMD23230

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a
muntatge encastat en portes metàl·liques, interruptor
reed totalment encapsulat en ampolla de poliuretà,
obertura màxima operativa 12 mm, amb contacte NC
d'alarma i tamper, inclòs cable de 4 fils de 2 m de
llargària, grau de protecció IP 67 i amb certificat de
grau 3 segons UNE-EN 50131-2-6, col·locat

1,000

x 89,25095

=

89,25095

1.631,37057
1.758,52057
175,85206

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
1A1EUP19

1.934,37263

Rend.: 1,000

3.342,39

€

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Unitats

Preu

Parcial

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 12,100
40x20 mm

x 3,54000

=

42,83400

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa 1,700
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides
a nucli de poliestirè

x 67,20000

=

114,24000

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

x 6,10000

=

10,37000

Import

P-14

1A1EUP20

u

1,700

Subtotal:

167,44400

167,44400

Partides d'obra
u

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
dues fulles batents, per a un buit d'obra aproximat de
180x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN

2.871,09185

1,000

x 941,21966

=

941,21966

Conjunt de fusteries menjador tipus P20 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,37 m
d'amplada i 2,66 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, classificació
mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1
plafó fix i opac a la part superior de 50 cm d'alçada,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de
gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de
gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de
poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i porta de 1,00 cm
d'amplada amb 1 fulls practicable amb barra
d'apertura anitpànic, i dos pannells fixos laterals.
Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i cambra
d'aire de 8 mm amb el vidre exterior de baixa
emisivitat (4+4/8/4+4)

3.342,38944

Rend.: 1,000

Unitats

2.573,56

Preu

Parcial

Materials
BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 11,150
40x20 mm

x 3,54000

2.871,09185
3.038,53585
303,85359

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

Materials

EAF7E99L

Pàg.: 174

PARTIDES D'OBRA

EC17AG14 m2

P-13

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

=

39,47100

€

Import

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 175

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

1,500

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa 1,500
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides
a nucli de poliestirè

x 6,10000

=

9,15000

x 67,20000

=

100,80000

Subtotal:

149,42100

plafó fix i opac a la part superior de 50 cm d'alçada,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de
gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de
gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de
poliestirè i XPS de 4 cm de gruix, i porta de 1,00 cm
d'amplada amb 1 fulls practicable amb barra
d'apertura anitpànic, i dos pannells fixos laterals.
Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i cambra
d'aire de 8 mm amb el vidre exterior de baixa
emisivitat (4+4/8/4+4)

149,42100

Partides d'obra
Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

1,100

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

6,400

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1
fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1
punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

1,000

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

1,200

x 280,76594

=

336,91913

EAF7CNAL u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

2,000

x 303,58395

=

607,16790

EAF7D39L

u

EC1G27A1 m2

EAZPA140

EAF3C9AL

u

x 444,84365

x 97,07662

x 135,47481

Conjunt de fusteries menjador tipus P21 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 3,37 m
d'amplada i 2,66 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, classificació
mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1

Preu

Parcial

=

=

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 12,000
40x20 mm

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix,
resistència a compressió >= 200 kPa, resistència
tèrmica entre 1,29 i 1,176 m2.K/W, amb la superfície
llisa i cantell recte

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa 1,900
de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides
a nucli de poliestirè

621,29037

1,900

x 3,54000

=

42,48000

x 6,10000

=

11,59000

x 67,20000

=

127,68000

Subtotal:

135,47481

181,75000

Partides d'obra
u

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

1,100

x 444,84365

=

489,32802

EAF7CNAL u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 90x220 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

2,220

x 303,58395

=

673,95637

EAF3C9AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, per
a un buit d'obra aproximat de 150x120 cm, elaborada
amb perfils de preu superior, 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

1,400

x 280,76594

=

393,07232

EAZPA140

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1
fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1
punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

1,000

x 135,47481

=

135,47481

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN

7,260

x 97,07662

=

704,77626

EAF7D39L

COST EXECUCIÓ MATERIAL
u

489,32802
Unitats

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1A1EUP21

=

Import

Materials

Subtotal:

P-15

Pàg.: 176

Rend.: 1,000

2.190,18023

10,00 %

2.190,18023
2.339,60123
233,96012
2.573,56135
2.836,19

€

EC1G27A1 m2

181,75000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC
Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

2.396,60778

1A1EUP22

u

Conjunt de fusteries menjador tipus P22 segons
plànol detall, per a un buit d'obra aproximat de 1,22 m
d'amplada i 2,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini
lacat amb trencament de pont tèrmic, amb perfils de
que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult,
secció de bastiments de 60x63 mm, amb 1 fulls
practicable amb barra d'apertura anitpànic. Bastiment
de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2
vidres laminars 4+4 incolors i cambra d'aire de 8 mm
amb el vidre exterior de baixa emisivitat (4+4/8/4+4)

electrònic SALTO XS4 PROXI MIFARE MOD E9450 i
tanca LE8P02, de la casa Arcon i mecanisme
tancaportes per a portes tallafocs, homologat segons
normes UNE-EN 1154,amb mecanisme de
pinyó-cremallera i guia lliscant, model DC135 de la
marca TESA o equivalent

2.396,60778
2.578,35778
257,83578

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-16

2.836,19356

Rend.: 1,000

924,22

€

Unitats

m

A012A000

h

Oficial 1a fuster

2,000

/R x 24,28000

=

48,56000

A013A000

h

Ajudant fuster

2,000

/R x 21,33000

=

42,66000

BASAX11N2 u
Unitats

Preu

Parcial

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 6,000
40x20 mm

x 3,54000

=

Import

21,24000
21,24000

EAF7D39L

u

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base, amb
una fulla batent, per a un buit d'obra aproximat de
90x220 cm, elaborada amb perfils de preu superior,
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 C4 de resistència al vent segons UNE-EN
12210, sense persiana

1,100

x 444,84365

=

489,32802

EAZPA140

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1
fulla, amb sistema d'accionament basculant, amb 1
punt de tancament, per a mecanisme ocult,
homologat segons UNE-EN 1125, instal·lat

1,000

x 135,47481

=

135,47481

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm
de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (B) 2
segons UNE-EN 12600, cambra d'aire de 8 mm i
lluna de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent
de lluna incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN
12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

2,000

x 97,07662

=

194,15324

COST EXECUCIÓ MATERIAL
Porta P01-P02 per a entrada habitació, de fusta, EI
30, amb fulla batents de fusta folrada amb HPL per a
una llum de pas 84x210 cm, amb bastiment per paret,
amb tapetes i bastiment de base folrat amb HPL, fulla
batent de 40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm
alçària, de cares llises i estructura interior de fusta,
folrada amb taulers aplacats amb HPL de 8 mm per
cada cara, frontises d'acer inoxidable satinat, pany

91,22000

x 620,00000

21,24000

=

91,22000

Subtotal:

620,00000

620,00000

Rend.: 1,000

818,95607

10,00 %

620,00000

Partides d'obra
KAZGUSAL u

Conjunt de pany electrònic model SALTO XS4 PROXI 1,000
Mifare Mod E9450 amb plaques de 282x40x20 mm
d'acer inox satinat amb fixació reforçada i manetes
Mod U d'acer inox satinat, tanca LE8P02 de 85 mm
entre eixos i 60 mmaniagulla, anti-tarja, amb projecció
automàtica del cop Resistent al foc EI-60
REF:LE8P0260R30iM8+CE8P0RS30IM de la casa
ARCON, segons sitema compatible amb l'esxistent a
l'alberg

x 246,96630

=

246,96630

KAZGUX10 u

Tancaportes per a portes tallafocs, homologat segons 1,000
normes UNE-EN 1154,amb mecanisme de
pinyó-cremallera i guia lliscant, model DC135 de la
marca TESA o equivalent, muntat

x 167,95312

=

167,95312

Subtotal:

414,91942

818,95607
840,19607
84,01961
924,21568
1.238,75

€

P-18

1A24UP03

u

Porta P03-P04, fulla i bastiment per a porta
corredissa encastada amb una llum de pas de 90x
210 cm, de cares llises, acabat superficial amb DM
folrat HPL als 4 cantells, ferratges i folrat del
bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada
a les guies de la caixa encastada, de cares llises i
estructura interior de fusta,de cares llises i estructura
interior de fusta, folrada amb taulers aplacats amb
HPL de 8 mm per cada cara, pany d'acer inoxidable
satinat, amb tanca amb indicador exterior i
accionament d'obertura d'emergencia des de
l'exterior.

1.238,75336

Rend.: 1,000

Unitats

414,91942
1.126,13942
112,61394

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

u

1,000
Porta P01-P02 per a entrada habitació, de fusta, EI
30, amb fulla batents de fusta folrada amb HPL per a
una llum de pas 84x210 cm, amb bastiment de base
per paret de 15 cm de gruix, amb tapetes i folrat de
bastiment de base acabat amb HPL, fulla batent de
40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm alçària, de
cares llises i estructura interior de fusta, folrada amb
taulers aplacats amb HPL de 8 mm per cada cara

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES
Subtotal:

1A24UP02

Import

Materials

Partides d'obra

P-17

Parcial

Subtotal:

Subtotal:

EC1G27A1 m2

Preu

Ma d'obra

Materials
BAN51200

Pàg.: 178

813,57

Preu

Parcial

€

Import

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Pàg.: 179

PARTIDES D'OBRA

JUSTIFICACIÓ DE PREUS
PARTIDES D'OBRA

Partides d'obra
EAQF9L16

EAZ13196

ER4HH2A1 u
u

m

Fulla per a porta corredissa encastada amb una llum
de pas de 90x 210 cm, de cares llises, acabat
superficial ambde DM lacat, ferratges de preu mitjà i
folrat del bastiment de base amb fusta del mateix
tipus, fixada a les guies de la caixa encastada

1,000

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

10,000

x 276,90450

x 46,27045

=

=

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

1A24UP06

u

Porta P05-06 per a interior de fusta, pintada, amb
fulla batents de fusta folrada amb HPL per a una llum
de pas 84x210 cm, amb bastiment per paret, amb
tapetes i bastiment de base folrat amb HPL, fulla
batent de 40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm
alçària, de cares llises i estructura interior de fusta,
folrada amb taulers aplacats amb HPL de 8 mm per
cada cara, frontises d'acer inoxidable satinat, i pany
d'acer inoxidable satinat, <LE8P02 d'Arcon o similar,
pintada amb una ma d'imprimaciói dues d'esmalt
satinat

u

Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316),
amb placa gran, de preu mitjà

462,70450
739,60900

739,60900

P-82

EABGU9B2

814,57

€

Unitats

Preu

Parcial

1,000

x 24,53000

=

24,53000

x 71,81000

=

71,81000

EAZ13196

m

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular
llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm d'amplària

10,100

x 46,27045

=

467,33155

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix,
80 cm d'amplària i 210 cm alçària , per a pintar, de
cares llises i estructura interior de fusta, col·locada

1,000

x 176,85050

=

176,85050

Subtotal:
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

715,99205

Import

Unitats

1.264,32

Preu

Parcial

€

Import

Oficial 1a manyà

4,000

/R x 24,23000

=

96,92000
96,92000

96,92000

Unitats
12,000

x 0,60769

Parcial
=

BAZGC360 u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de 1,000
preu mitjà

B7CPAA92

Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i
prelacat de 2700x900 mm gruix 100 mm amb llana
mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa
perforada 0.75 mm

E89ABBJ0

m2

7,29228

4,000

x 189,17000

=

378,34000

x 24,96000

=

24,96000

x 123,09000

=

492,36000

895,66000

m2

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

8,000

x 19,29740

=

Subtotal:
DESPESES AUXILIARS
COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

715,99205

27,03

Preu

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per
a un buit d'obra de 95x210 cm, amb bastidor de L de
50+5 mm, lamel·les horitzontals fixes i bastiment,
pany de cop i clau, acabat per a pintar

Subtotal:

895,66000

154,37920

154,37920

P-84

EABGUP09

€

Import

Ma d'obra

u

Conjunt de porta i polseres laterals i superiors (P09),
amb esturctura de perfils d'acer en perfils laminats,
per a un buit d'obra total de 190x250 cm, amb una
fulla batent de 110x210 cm, amb vidres laminaras i
cambra 4+4/8/4+4, plafons laterals de planxa d'acer
d'1mm de gruix, amb aillament per la cara interior
d'escuma de poliuretà projectat, pintat tot el conjunt
amb dues mans d'imprimació antioxidant i dues
d'esmalt amb partícules metàl·liques; la porta pe la
cara interior te mecanisme d'opbertura amb barra
antipànic

2,42300

10,00 %

1.149,38220
114,93822
1.264,32042

Rend.: 1,000

Unitats

154,37920

2,50 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

814,57426

Rend.: 1,000

2,000

BABGA5B2 u

Partides d'obra

Partides d'obra
Plantació en massa de planta de petit port en test de
volum < 1 l, en terreny prèviament preparat sense
pendent ni obstàcles, i amb primer reg

27,02951

Rend.: 1,000

24,53000

740,52205
74,05221

10,00 %

COST EXECUCIÓ MATERIAL

u

h

24,53000

1,000

ER6B1104

Porta d'acer amb bastiments de perfils laminats damb
dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210
cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, amb plafons
acústics del mateix tipus que el tancament de la zona
de maquinaria, pany de cop i clau, acabat lacat,
col·locada entre els palfons

24,57228
24,57228
2,45723

10,00 %

Subtotal:

Bastiment de doella per a porta, amb travesser
inferior, de fulles batents, de fusta de pi roig per a
pintar per a una llum de bastiment de 90 cm
d'amplària i 210 cm d'alçària

Subministrament i plantació en cobertes enjardinades
extensives de plantes del gènere Sedum,
subministrades en test, considerant una densitat de
plantació de 12 u/m2 i primer reg

24,57228

Materials

u

m2

17,28000

Ma d'obra
A012F000

EAP32196

1R431230

u

813,56990

Rend.: 1,000

=

COST EXECUCIÓ MATERIAL

739,60900
73,96090

10,00 %

Subtotal:

P-20

x 1,44000

COST DIRECTE
DESPESES INDIRECTES

Partides d'obra

EAQDD286 u

12,000

Subtotal:

Materials
BAZG5220

Subministrament de Sedum en test 11x11 cm

276,90450

COST EXECUCIÓ MATERIAL
P-19

Pàg.: 180

2.431,61

Preu

Parcial

€

Import

QUADRES DE PREUS Nº 1
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Data: 22/03/19

Pàg.:

1

P-1

145AX6HB

m2

Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una
quantia de 0.82 m2/m2 de sostre, intereixos 0.7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6
mm de D, i una quantia 0.08 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot
(CENT SIS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

106,28

€

P-2

14E2UX10

m2

Paret tancament jardinera de directriu corva, per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2), massissada amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

57,74

€

P-3

1A1EUF11

u

Conjunt de finestres de habitacions tipus F11 segons plànol detall, per a un buit d'obra
aproximat de 3,60 m d'amplada i 2,86 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament
de pont tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 3 fulls fixes i 4 practicables. 2 fulls
practicables amb pany normal i 2 amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de
fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

2.786,04

€

Conjunt de finestres de habitacions tipus F12 segons plànol detall, per a un buit d'obra
aproximat de 3,60 m d'amplada i 2,86 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament
de pont tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 3 fulls fixes i 3 practicables. 1 full
practicables amb pany normal i 2 amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de
fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(DOS MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

2.189,43

P-4

1A1EUF12

u

Data: 22/03/19

Pàg.:

2

de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i 2 fulls oscilobatents inferiors amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada
cada un, amb un vidre fix de 1,84 entre ells. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema
d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(DOS MIL ONZE EUROS AMB DEU CÈNTIMS)
P-8

1A1EUF16

u

Conjunt de fusteries menjador tipus F16 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 0,70 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i 1 fulls oscilobatents inferiors amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de
fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

684,34

€

P-9

1A1EUF17

u

Conjunt de fusteries menjador tipus F17 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 2,6 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i 1 fulls oscilobatents inferiors de amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada, i
un vidre fix de 1,84. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire condicionat.
Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra
d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(MIL QUATRE-CENTS DEU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

1.410,28

€

P-10

1A1EUF18

u

Conjunt de fusteries menjador tipus F18 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 3,40 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i 2 fulls oscilobatents inferiors amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada
cada un, amb dos vidres fixs de 0,87 cm a cada costat. Detector d'apertura de fulles
connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(MIL NOU-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

1.977,39

€

€

P-5

1A1EUF13

u

Conjunt de finestres de banys tipus F13 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 3,40 m d'amplada i 0,90 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, amb 4 fulls corresdissos i zona superior amb persiana de
ventilació. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i
cambra d'aire 3+3/8/4 amb el vidre exterior laminat amb butiral glaçat
(MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

1.058,61

€

P-6

1A1EUF14

u

Conjunt de fusteries menjador tipus F14 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 1,40 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i 2 fulls oscilobatents inferiors amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de
fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(MIL CENT TRENTA-CINC EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

1.135,99

€

P-11

1A1EUF19

u

Conjunt de fusteries menjador tipus F19 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 2,70 m d'amplada i 1,90 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i un full envidrat inferior fix de 1,45 cm d'alçada. Detector d'apertura de fulles connectat
al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2
llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(MIL TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

1.383,96

€

P-7

1A1EUF15

u

Conjunt de fusteries menjador tipus F15 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 3,30 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat

2.011,10

€

P-12

1A1EUF20

u

Conjunt de fusteries menjador tipus F20 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 2,4 m d'amplada i 2,00 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de

1.934,37

€
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gruix, i 1 fulls oscilobatents inferiors de amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada i
140 d'alçada, i un vidre fix de 1,70 x0,75 cm. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema
d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(MIL NOU-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-SET CÈNTIMS)
P-13

P-14

P-15

P-16

P-17

1A1EUP19

1A1EUP20

1A1EUP21

1A1EUP22

1A24UP02

u

u

u

u

u

Conjunt de fusteries menjador tipus P19 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 3,37 m d'amplada i 2,66 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó fix i opac a la part superior de 50 cm
d'alçada, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines
d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i porta de 1,60 cm d'amplada amb 2 fulls practicables amb pany amb
tanca amb clau, i dos pannells fixos a cada banda. Detector d'apertura de fulles connectat al
sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2
vidres laminars 4+4 incolors i cambra d'aire de 8 mm amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(4+4/8/4+4)
(TRES MIL TRES-CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

3.342,39

Conjunt de fusteries menjador tipus P20 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 3,37 m d'amplada i 2,66 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó fix i opac a la part superior de 50 cm
d'alçada, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines
d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i porta de 1,00 cm d'amplada amb 1 fulls practicable amb barra
d'apertura anitpànic, i dos pannells fixos laterals. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat,
i vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i cambra d'aire de 8 mm amb el vidre exterior
de baixa emisivitat (4+4/8/4+4)
(DOS MIL CINC-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

2.573,56

Conjunt de fusteries menjador tipus P21 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 3,37 m d'amplada i 2,66 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó fix i opac a la part superior de 50 cm
d'alçada, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines
d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i porta de 1,00 cm d'amplada amb 1 fulls practicable amb barra
d'apertura anitpànic, i dos pannells fixos laterals. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat,
i vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i cambra d'aire de 8 mm amb el vidre exterior
de baixa emisivitat (4+4/8/4+4)
(DOS MIL VUIT-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

2.836,19

Conjunt de fusteries menjador tipus P22 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 1,22 m d'amplada i 2,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, amb 1 fulls practicable amb barra d'apertura anitpànic. Bastiment
de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i cambra
d'aire de 8 mm amb el vidre exterior de baixa emisivitat (4+4/8/4+4)
(NOU-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

924,22

Porta P01-P02 per a entrada habitació, de fusta, EI 30, amb fulla batents de fusta folrada
amb HPL per a una llum de pas 84x210 cm, amb bastiment per paret, amb tapetes i
bastiment de base folrat amb HPL, fulla batent de 40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm
alçària, de cares llises i estructura interior de fusta, folrada amb taulers aplacats amb HPL de
8 mm per cada cara, frontises d'acer inoxidable satinat, pany electrònic SALTO XS4 PROXI
MIFARE MOD E9450 i tanca LE8P02, de la casa Arcon i mecanisme tancaportes per a
portes tallafocs, homologat segons normes UNE-EN 1154,amb mecanisme de
pinyó-cremallera i guia lliscant, model DC135 de la marca TESA o equivalent
(MIL DOS-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

1.238,75

Pàg.:

4

P-18

1A24UP03

u

Porta P03-P04, fulla i bastiment per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de
90x 210 cm, de cares llises, acabat superficial amb DM folrat HPL als 4 cantells, ferratges i
folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa
encastada, de cares llises i estructura interior de fusta,de cares llises i estructura interior de
fusta, folrada amb taulers aplacats amb HPL de 8 mm per cada cara, pany d'acer inoxidable
satinat, amb tanca amb indicador exterior i accionament d'obertura d'emergencia des de
l'exterior.
(VUIT-CENTS TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

813,57

€

P-19

1A24UP06

u

Porta P05-06 per a interior de fusta, pintada, amb fulla batents de fusta folrada amb HPL per
a una llum de pas 84x210 cm, amb bastiment per paret, amb tapetes i bastiment de base
folrat amb HPL, fulla batent de 40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares
llises i estructura interior de fusta, folrada amb taulers aplacats amb HPL de 8 mm per cada
cara, frontises d'acer inoxidable satinat, i pany d'acer inoxidable satinat, <LE8P02 d'Arcon o
similar, pintada amb una ma d'imprimaciói dues d'esmalt satinat
(VUIT-CENTS CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

814,57

€

P-20

1R431230

m2

Subministrament i plantació en cobertes enjardinades extensives de plantes del gènere
Sedum, subministrades en test, considerant una densitat de plantació de 12 u/m2 i primer reg
(VINT-I-SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

27,03

€

P-21

E225T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM
(UN EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

1,57

€

P-22

E31521C4

m3

Reblert amb formigó del paviment de la sala, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba
(NORANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

96,17

€

P-23

E442502D

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, 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 cargols
(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

1,93

€

P-24

E4445115

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
(DOS EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

2,14

€

P-25

E44Z5A25

kg

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura
(QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

4,05

€

P-26

E4E24515

m2

Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
(TRENTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

30,50

€

P-27

E4E26814

m2

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2
(TRENTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

39,44

€

P-28

E4E8UXCE

m

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 200x200x200 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4, reblert amb
formigó HA-25/10/F/IIa i armat amb barres d'acer B500S
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

24,70

€

€

€

€

€
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P-29

E4ZW1350

u

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó
(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

7,67

€

P-30

E511HAFK

m2

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica, amb
acabat ratllat, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10
(SETZE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

16,80

€

P-31

E5Z15A2B

m2

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat
(CATORZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

14,41

€

P-32

E5Z26D30

m2

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix
(DEU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

10,72

€

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid,
recolzada sobre envanets de sostremort
(QUINZE EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

15,44

P-33

E5Z2FD4A

m2

E5ZFQS00I5VS u

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en
angle, soldada sota la impermeabilització. Article: ref. 11080002 de la serie Auxiliars de
TEXSA
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

20,58

€

P-35

E5ZH5MXD

u

Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb morter
de ciment 1:6
(SETANTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

75,83

€

P-36

E612LM1V

m2

Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(TRENTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

37,11

€

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions
mecàniques
(SETZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

16,72

P-37

E63ZSA4J

m

E63ZSB4K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a peu de planxa, col·locat amb fixacions
mecàniques
(SETZE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

16,39

€

P-39

E63ZSC4K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior, col·locat amb
fixacions mecàniques
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

18,31

€

P-40

E6526BB5

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm
de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=
1,622 m2.K/W
(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

67,63

€

6

E65283BR

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm
de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada
cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W
(SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

72,62

€

P-42

E66AA100

u

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 80 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

246,93

€

P-43

E66AB090

u

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable
(TRES-CENTS DOS EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

302,50

€

P-44

E66AUVID

u

Mampara per a dutxa 80x95 cm, 205 cm d'alçada, en dos costats amb angle, amb dues
portes correderes, un a cada costat, de 40 cm, amb estructura de perfils de subjecció d'acer
inoxidable, amb vidre trempat de 6 mm i tractament anticalç, i perfils d'estanqueitat amb
tancament magnètic
(CINC-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

597,61

€

P-45

E721HEP6

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues
làmines, de densitat superficial 6.9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color
estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació
(TRENTA-TRES EUROS AMB UN CÈNTIMS)

33,01

€

P-46

E7C965D1

m2

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 40 mm de gruix
amb malla metàl·lica, col·locat sense adherir
(SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

6,29

€

P-47

E7CPAA92

m2

Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 100 mm amb
llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0.75 mm, col·locat
(CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

167,30

€

P-48

E7J21191

m

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a
pressió a l'interior del junt
(TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

3,19

€

P-49

E7J5A01A

m

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació
(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

1,72

€

P-50

E8121212

m2

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1
(VUIT EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

8,55

€

P-51

E81ZB9K0

m

Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

4,58

€

P-52

E82C1T1K

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, d'1 a 5 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB UN CÈNTIMS)

64,01

€

€

P-38

Pàg.:

P-41

€

P-34

Data: 22/03/19

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

P-53

E842YYB5

m2
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Pàg.:

Cel ras registrable de plaques de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de
vidre de color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 1200 x 400 mm i 18 a 12,5 mm de gruix,
classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i
reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'alumini lacat vista en un sentit, formada
per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,5 m per a fixar al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils distanciadors de seguretat
cada 2 m per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, model Danoline Visona-Regula,
amb perfils tipus T24 de Knaufo equivalent
(CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

54,86

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
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€

P-54

E8443260

m2

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(TRENTA-SIS EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

36,22

€

P-55

E8444105

m2

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12.5 mm de
gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

38,74

€

Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada
ocupant tota la superfície de 12.5 de gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma
UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(SEIXANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

61,86

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície,
600x 600 mm i 12.5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO
11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula
de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(QUARANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

42,77

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim
(QUARANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

49,43

Formació de calaix tancat per independitzar els espais per sobre de les guies dels envans
mòbils, sobre el cel ras amb 2 plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre i llana de roca de 80 mm de gruix insertada entre les
plaques
(VUITANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

88,68

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de
19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa de fusta de faig vaporitzat, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta
(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

37,83

Revestiment vertical dels laterals de la sala amb pannells de llistons de fusta revestits, de
2,20 m d'alçada i 60 cm d'amplada, amb llistons de 45x22 mm separats 30 mm, de fusta
xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, folre posterior amb vel negre i estructura posterior
de llistons per riegiditzar el conjunt, per la seva fixació sobre una estructura de perfils
tubulars d'acer, Model IDEALUX LT de la empresa IDEATEC, o equivalent
(CENT NORANTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

194,23

P-56

P-57

P-58

P-59

P-60

P-61

E844C260

E844K145

E844K211

E844U211

E86534LA

E865UL01

m2

m2

m2

m2

m2

m2

€
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E865UX10

m2

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de
12 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat amb làmina d'HPL de color, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta
(CENT DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

102,06

€

P-63

E865UX20

m2

Revestiment horitzontal amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica,
de 12 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat amb làmina d'HPL de color, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta
(CENT DOS EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

102,06

€

P-64

E898J2A0

m2

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

4,96

€

P-65

E898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

5,75

€

P-66

E89ABBJ0

m2

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat
(VINT-I-UN EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

21,23

€

P-67

E89ACDJ0

m2

Pintat de portes vidrieres d'acer, amb pintura partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat
(VINT-I-TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

23,27

€

P-68

E89FXCGB

m

Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i
una capa d'acabat fins a 20 cm de diàmetre, com a màxim
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

4,52

€

P-69

E8K3DD4K

m

Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
buixardada, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10
(VUITANTA-DOS EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

82,13

€

P-70

E93615B0

m2

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió
(DIVUIT EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

18,38

€

P-71

E9DCUX2D

m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic colorejat en massa sense esmaltar ni polir,
amb acabat color pedra basáltica grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular en peces
de 60x120 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)
(SETANTA EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

70,60

€

P-72

E9E1131G

m2

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de
3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland
(TRENTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

39,10

€

P-73

E9M1X11M

m2

Paviment continu multicapa de resines epoxi bicomponent, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa
base i 1 capa d'acabat
(TRENTA EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

30,93

€

P-74

E9S11220

m2

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col·locat
(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

75,78

€

€

€

€
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P-75

E9U371AV

m

Sòcol de rajola de gres de gres porcellànic colorejat en massa sense esmaltar ni polir, amb
acabat color pedra basáltica grup BIa (UNE-EN 14411), de 10 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

17,44

€

P-76

E9U61AA1

m

Sòcol de làmina de goma, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat amb adhesiu en
dispersió aquosa
(VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

8,87

€

P-77

E9V7U001

m

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça,
col·locat amb fixacions mecàniques
(QUARANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

41,58

€

P-78

E9VZ191K

m

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

16,81

€

P-79

E9VZ19AK

m

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter
mixt 1:2:10
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

24,71

€

P-80

E9Z21100

m2

Rebaixat del paviment de terratzo o pedra
(QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

4,17

€

P-81

EABGP762

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de
160x215 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
(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

334,05

€

u

Porta d'acer amb bastiments de perfils laminats damb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 160x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, amb plafons acústics del mateix tipus
que el tancament de la zona de maquinaria, pany de cop i clau, acabat lacat, col·locada entre
els palfons
(MIL DOS-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

1.264,32

€

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de
100x90 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
(TRES-CENTS TRES EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

303,30

€

Conjunt de porta i polseres laterals i superiors (P09), amb esturctura de perfils d'acer en
perfils laminats, per a un buit d'obra total de 190x250 cm, amb una fulla batent de 110x210
cm, amb vidres laminaras i cambra 4+4/8/4+4, plafons laterals de planxa d'acer d'1mm de
gruix, amb aillament per la cara interior d'escuma de poliuretà projectat, pintat tot el conjunt
amb dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'esmalt amb partícules metàl·liques; la porta
pe la cara interior te mecanisme d'opbertura amb barra antipànic
(DOS MIL QUATRE-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

2.431,61

P-82

EABGU9B2

P-83

EABGUECO

P-84

EABGUP09

u

EABGXA7E

u

Porta i reixa de jardí segons detall PLanol 43, de perfils d'acer galvanitzat en perfils laminats,
amb barrots fets d'angulars 50x50 mm capiculats amb separació de 100 mm entre vertexs,
amb una part fixa de 63 cm d'amplada, i una fulla batent de 135 cm, fixat el conjunt a la base
amb tacs químics, alçada de 95 cm, pany de cop i clau, acabat esmaltat, col·locada
(NOU-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

990,83

€

P-86

EAPF5183

u

Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a
130 mm, per a una llum de pas de 80 x 205 cm
(NORANTA-UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

91,93

€

Pàg.:
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P-87

EAQSUP12

u

Conjunt portes i frontal P12 de 350 cm d'amplada, i 316 cm d'alçada, amb tauler de partícules
de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig
vaporitzat, amb dues portes de 80 cm d'amplada fetes amb pannells de fusta revestits, de
2,10 m d'alçada i 80 cm d'amplada, de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb
estructura posterior de llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable, amb pany
amb clau. Inclou revestiment lateral i superior del armari fins a cobrir el frontal
(QUATRE MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

4.381,61

€

P-88

EAQSUP14

u

Conjunt portes i frontal P14 de 300 cm d'amplada, i 240 cm d'alçada, amb tauler de partícules
de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig
vaporitzat, amb dues portes de 40 cm d'amplada fetes amb pannells de fusta revestits, de
2,10 m d'alçada i 40 cm d'amplada, de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb
estructura posterior de llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable, amb pany
amb clau. Inclou revestiment lateral i superior del armari fins a cobrir el frontal
(TRES MIL DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

3.281,61

€

P-89

EAQSUZ10

u

Armari A de 120 cm d'amplada, i 40 cm de fons, i 1,80 cm d'alçada, amb caixa de amb tauler
de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de
fusta de faig vaporitzat, amb dues portes de 60 cm d'amplada fetes amb pannells de llistons
de fusta revestits, de 2,20 m d'alçada i 60 cm d'amplada, amb llistons de 45x22 mm separats
40 mm, de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb estructura posterior de
llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable, i dos prestatges interiors, amb pany
amb clau
(DOS MIL SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

2.791,21

€

P-90

EASA71LF

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu alt
amb finestreta i tanca antipànic, col·locada
(CINC-CENTS SETZE EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

516,54

€

P-91

EASA71N1

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu
superior, col·locada
(DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

296,32

€

P-92

EASA72R1

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm,
preu superior, col·locada
(SIS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

684,60

€

P-93

EASA72RB

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm,
preu alt amb tanca antipànic, col·locada
(SET-CENTS CINQUANTA-DOS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

752,72

€

P-94

EASAU21P

u

Porta P11 tallafocs de fusta envernissada, de fusta de faig del mateix color que els folres dels
armaris i parets de la sala, EI2-C 60, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, amb
tanca antipànic, amb retenidor magnétic accionat per polsador i connectat al sistema
d'alarma general, col·locada
(CINC-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

534,87

€

P-95

EASAUP10

u

Porta P10 metàl·lica, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, amb la cara interior
folrada de fusta de faig envernissat del mateix color que la resta de la sala, amb pany de cop
i clau, col·locada
(DOS-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

256,11

€

P-96

EAU15A40

m2

Envà mòbil bidireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de
gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament
interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de frondosa,
mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb
carril superior sense guia inferior, amb un aïllament acústic entre locals de 40 dB, col·locat
(CINC-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

565,32

€

€

P-85
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Mòdul amb porta d'envà mòbil bidireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions
màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de
frondosa, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema
corredís amb carril superior sense guia inferior amb un aïllament acústic entre locals de 40
dB, col·locat. Porta amb bastiment ocult, frontisses i triador d'acer inoxidable mate.
(VUIT-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

895,32

€

P-98

EAV81111

m2

Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel·la fixa horitzontal de 60 a 70 mm d'amplària
i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

154,64

€

P-99

EB122EAE

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i
brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter
(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

148,72

€

Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de gruix i 20 cm de desenvolupament,
col·locat cargolat
(VINT-I-DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

22,11

P-100 EB146A01

m

u

Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

34,88

€

P-102 EB71UC10

m

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat
(CINC EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

5,92

€

P-103 EB71UE20

u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN
795/A1
(DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

298,03

€

Pàg.:
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P-110 ED111B71

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

24,24

€

P-111 ED15N911

m

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides
(CINQUANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

58,40

€

P-112 ED51E08M

u

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de
75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe L 15,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )
(NORANTA-SET EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

97,92

€

P-113 ED5FU176

m

Canal d'acerinoxidable sense pendent, d'amplària 100 mm i 30 mm d'alçària, amb perfil
lateral per clipar paviment vinílic, amb reixa d'acer inoxidable, de la casa Darlex o
equivalent,col·locada sobre base de morter i connectada a baixant
(CENT DEU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

110,66

€

P-114 ED5H8598

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 130 a 160 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix
(NORANTA-TRES EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

93,08

€

P-115 ED7FQ314

m

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub
(CINQUANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

57,47

€

P-116 EDZZUX10

u

Sobreixidor jardinera de pedra artificial
(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

73,57

€

P-117 EJ13U71H

u

Lavabo fixat sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, de 52,5x32 cm, de color blanc,
model D-Code (ref 0338490000) de Duravit o equivalent, fixat sota taulell amb un mínim de
sis peces especials per fixar a taulers de HPL
(CENT TRENTA-SIS EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

136,12

€

P-118 EJ14U211

u

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
superior, de 480 mm de fondària, model Stark 3 innodor suspendido compact
(ref2202090000) de Duravit o equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la
xarxa d'evacuació
(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

246,67

€

€

P-101 EB71UA20

Data: 22/03/19

P-104 EB71UH20

u

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1
(SETANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

76,85

€

P-105 EB71US10

u

Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions
de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions
mecàniques
(CENT QUARANTA EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

140,34

€

P-106 EB71UX10

u

Certificació del compliment delsrequisits normatiusper a unalinia de vida permanent per un
tècnic de la empresa instaladora
(DOS MIL CINC-CENTS EUROS)

2.500,00

€

P-119 EJ1AB21P

u

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació
(VUITANTA-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

87,11

€

P-107 EC1K1501

m2

Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta
(SETANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

76,72

€

P-120 EJ1BF67E

u

360,48

€

P-108 ED111B21

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(SETZE EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

16,26

€

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de
plaques, amb una alçària aproximada de 1.2 m i amplària de 0.45 a 0.55 m, per a una
descàrrega de 6/9 l, accionament manual d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques
(TRES-CENTS SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-121 EJ1ZAB01

u

56,24

€

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró
(VINT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

20,30

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana
vitrificada, preu superior
(CINQUANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-109 ED111B61

m

€
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u

Data: 22/03/19
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Conjunt de dutxa termostàtica format per un cos d'alumini anoditzat amb capçals d'ABS, amb
dues entrades superiors de 1/2´´, amb limitador de cabal integrat, dispositiu de prevenció de
cop d'ariet, capçal de dutxa fix, orientable en direcció, polsador temporitzat a 30 segons,
aixeta de regulació de temperatura, amb regulació de temperatura màxima a 38ºC, sistema
de seguretat de tall d'aigue si manca aigua freda, sistema anti-legionella, model PRESTO DL
900 ref 88683 o equivalent, muntat superficialment
(CINC-CENTS CINC EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

505,23
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P-134 EQ5AUX20

m

Armari sota pica del lavabos de taulell HPL de 16 mm de gruix, amb laterals cada 60 cm,
portes amb mecanismes d'acer inoc¡xidable de 30 cm d'amplada, i un prestatge central
(TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

327,11

€

P-135 EQ5ZUMA1

u

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell polit, de forma quadrada, per a
encastar aparells sanitari
(QUARANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

40,06

€

P-136 EQ5ZUMA2

u

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell polit, de forma circular, per a encastar
aixetes
(DEU EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

10,68

€

P-137 EQ9CF041

u

Cambra frigorífica de congelació, de 240x140x255 cm, amb porta pivotant de 70x200 cm,
feta amb panells modulars de 10 cm de gruix, d'acer lacat amb nucli de poliuretà rígid de
40kg/m3 dedensitat, parets, sostre i terra, amb prestatgeries interiors d'acer inoxidable de 40
cm de fons separades 40 cm, amb il.luminació inteiror, Tª (-18/+-20ºC), amb terra reforçat
anti-lliscant. Perfil sanitari al terra, verticals i sostre, equip frigorífic partit amb compresor
hermètic. Instal.lada i connectada
(SIS MIL CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

6.188,45

€

P-138 EQN2U001

m

Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller,
plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament
paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra
(CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

108,93

€

P-123 EJ23A121

u

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 1/2´´
(SEIXANTA-SIS EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

66,77

€

P-124 EJ23U12A

u

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo model Contromix (ref 1660600) de
Grohe o equivalent, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu alt, amb dues entrades d'1/2´´
(QUATRE-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

425,33

€

P-125 EJ33B12F

u

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

17,59

€

P-126 EJ42U015

u

Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i
accionat per polsador, col·locat amb fixacions mecàniques
(VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

22,63

€

P-127 EJ4ZU015

u

Porta-rotlles de paper higiènic industrial d'acer inoxidable amb tapa, per a rotlles de 45 cm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques
(TRENTA EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

30,86

€

P-139 ER3P2154

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals
(CENT ONZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

111,79

€

P-128 EJ4ZU110

u

Penjador per tovalloles d'acer inoxidable, de 30 mm de diàmetre i 50 mm de llarg, col·locat
amb fixacions mecàniques
(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

43,53

€

P-140 F2191305

m

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
(QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

4,50

€

P-129 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 DIVUIT CÈNTIMS)

61,18

€

P-141 F2194AK1

m2

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
(DOTZE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

12,32

€

P-130 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
(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

59,75

€

P-142 F2194U32

m2

Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
(UN EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

1,28

€

P-131 EM31261K

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment
(NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS)

99,53

P-143 F2221774

m

10,49

€

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb
retroexcavadora
(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

€

u

P-132 EMR1U010

u

Desplaçament equip manguera
(SIS-CENTS EUROS)

600,00

€

P-144 F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
(UN EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

1,47

€

P-133 EQ5AUX10

m

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm
de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, amb frontal de 15 cm d'alçada del mateix
tipus de taulell, fixat a estructura de base o moble amb cargols i Escaire de xapa d'acer
inoxidable per a fixació de taulell HPL, de 15 cm d'alçada i 50 cm de fondaria i 5 mm de gruix
amb aletes de 30 mm tot el contorn, cada 80 cm
(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

154,84

€

P-145 F923RJ10

m3

Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material
(DINOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

19,05

€

P-146 F9F1U141

m2

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix,
colorejat en massa amb acabat rústic color cortesn model Tegula Six de BREINCOo
equivalent, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat
(QUARANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

43,21

€
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P-147 F9F5UX10

m2

Paviment de peces prefabricades de formigo colorejat en massa de 40x40 cm i 3.5 cm de
gruix, color corten, model Llosa Vulcano de BREINCO o equivalent, en voreres, col·locades
amb morter de ciment 1:6
(QUARANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

49,89

€

P-160 J911G2CD

u

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a
un nombre de determinacions igual o superior a 10
(VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

86,35

€

P-148 F9V3U010

m

Esglaó de peces prefabricades de formigó colorejat en massa amb acabat rústic de 60x30x5
cm, corten, model ISHI Llosa Vulcano de BREINCO o equivalent, col·locat en frontal i estesa
a truc de maceta amb morter
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

34,86

€

P-161 K121X251

m2

17,31

€

P-149 FD5H86B8

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 200 a 240 mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix
(CENT EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

100,18

€

Muntatge, amortització durant el temps de l'obra i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats
(DISSET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

P-162 K12GX000

u

Retirada de la façana d'instal·lacions anulades, cables i tubs sense servei, equips de
compressors, etc.
(VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

825,65

€

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, col·locat envoltat de formigó fins a 15 cm per sobre de la directriu superior, i
amb una base de sorra, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà
(TRENTA-NOU EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

39,12

P-163 K15QUX20

m2

Protecció general de paviments i parets de les zones generals durant tota la execució de les
obres amb plafons de fusta, cartrò i làmines de polietilè
(NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

9,66

€

P-150 FD7FU575

m

€

P-151 HDS11411

m

Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

34,67

€

P-164 K2135343

m3

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

186,62

€

P-152 J060JR08

u

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma
UNE-EN 14651
(DOS-CENTS NORANTA-SET EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

297,32

€

P-165 K214UA00

u

Perforació al sostre de fina a 100x100 cm, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil
laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, teules, etc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor,i repàs de vores
(CENT TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

138,30

€

P-153 J0B0UX10

u

Determinació de la composició química i de les característiques mecàniques d'una proveta
d'acer no aliat laminat en calent, segons la norma UNE-EN 10025-2 (determinació soldabilitat)
(CENT VUITANTA-VUIT EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

188,10

€

P-166 K2153110

m2

Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(TRETZE EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

13,34

€

P-154 J0B16601

u

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1
(CENT CINQUANTA-SET EUROS AMB CINC CÈNTIMS)

157,05

€

P-167 K215E210

m2

Enderroc complet de coberta plana, no transitable, enjardinada, amb mitjans manuals i
martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

25,84

€

P-155 J441B007

u

Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una unió
soldada, segons la norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 10
(CINQUANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

57,67

€

P-168 K215UPAS

m2

Desmuntatge de coberta passera P2, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
(TRENTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

33,34

€

P-156 J441D00S

Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 571-1,
per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

29,26

P-169 K2161511

m2

6,45

€

Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€

u

P-157 J441L500

Jornada per a revisió de la documentació del material base i d'aportació de les soldadures i
de la qualificació dels soldadors que intervenen a l'obra
(SIS-CENTS SEIXANTA EUROS)

660,00

P-170 K2164771

m2

14,64

€

Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(CATORZE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

€

u

P-158 J7V1N600

Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus
(TRES-CENTS SEIXANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

363,62

P-171 K216UZ10

m2

6,45

€

Enderroc dels tancaments de la zona de les cabines de traducció i sanitaris amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

€

u

P-159 J7VC2134

u

Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions
interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4
(MIL SIS-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

1.625,60

€

P-172 K2183501

m2

Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(DEU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

10,23

€
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P-173 K2183771

m2

Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
(DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

12,67

€

P-187 K21C60H2

m2

Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+4 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

7,15

€

P-174 K218A410

m2

Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

5,56

€

P-188 K21C60J2

m2

Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+5 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

7,40

€

P-175 K218UMAM

m2

Arrencada de mampares divissoeries sanitaris HPL, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
(CINC EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

5,56

€

P-189 K21D1011

m

Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
(TRES EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

3,11

€

P-176 K2192311

m3

Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
(CENT QUARANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

144,74

€

P-190 K21JB111

u

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

15,72

€

P-177 K2194721

m2

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

8,89

€

P-191 K21JD111

u

17,36

€

Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
(UN EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

1,33

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(DISSET EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-192 K21JE111

u

25,35

€

Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

5,38

Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(VINT-I-CINC EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS)

P-193 K21JUBN1

u

220,06

€

Enderroc de solera de taulers ceràmics i base d'envanets, de fins a 30 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(ONZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

11,70

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament amb tubs, accessoris i aixetes per
bany BN01 , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(DOS-CENTS VINT EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-194 K21JUBN4

u

293,42

€

Arrencada de paviment ceràmic, o rajola hidraulica, incloent sòcols perimetrals, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

6,67

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament amb tubs, accessoris i aixetes per
bany BN101/BN102 , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(DOS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-195 K21JUX11

u

Arrencada d'aigüera, suports, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(TRENTA-TRES EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

33,24

€

P-196 K21QU30A

u

Desmuntatge d'element de cadira fixa a l'auditori, aplec de materials per a la seva
reutilització, o càrrega sobre camió o contenidor
(SIS EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

6,67

€

P-197 K222UX12

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1,5 m de fondària, a zones interiors o
exteriors amb paviment i solera per conduir els tubs d'aire condicionat entre punts de
connexió, realitzada amb compressor i amb transport de terres a l'exterior, càrrega sobre
camió o contenidor
(CENT CINQUANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

150,36

€

P-178 K2197821

P-179 K2199511

P-180 K219S913

P-181 K219U421

m

m

m2

m2

€

€

€

€

P-182 K21AU010

u

Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o
metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

7,67

€

P-183 K21AU015

u

Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o
metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(DOTZE EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

12,79

€

P-184 K21AUA11

u

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals, desmuntatge dels panys
electrónics pels seu reaprofitament, guardant-los en caixes individuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor de la resta de runa
(DINOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

19,25

€

P-185 K21AUX11

m2

Arrencada de fulls i bastiments de tancaments exteriors d'alumini inclós el bastiment de base
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
(TRETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

13,76

€

P-198 K22JUX10

m3

Arrencada de plantes de la jardinera, i càrrega sobre contenidor, retirada de terres en sacs
d'1 m3 fins a lloc d'aplec amb mitjans manuals i camió grua
(SETANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

78,93

€

P-186 K21AUX20

u

Desmuntatge de pany de les portes de les habitacions i embalat per a dipositarlos al
magatzem de recanvis de l'alberg
(VUIT EUROS AMB UN CÈNTIMS)

8,01

€

P-199 K4445111

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, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra
(UN EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

1,78

€
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P-200 K45R11A1

P-201 K45RA2A1

m2

m

Data: 22/03/19

Pàg.:

Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i
raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les
armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa
sobre contenidor
(DOS-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

202,23

Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures,
imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la
part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor
(VUITANTA-SET EUROS)

87,00

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

19

€

u

Instal·lació en paret existent de llinda prefabricada de 14 cm d'amplària i 1.95 m de llargària,
per a revestir, col·locada morter, incloent l'apertura de la rasa per encastar-la, i el ataconat
dels reclzaments
(CENT NORANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

191,84

€

P-203 K4FR11F1

m

Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona
afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm,
separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor
(CINQUANTA-UN EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

51,91

€

P-204 K4FRUX20

m

Reparació cantell voladis repicant els morters deteriorats fins arribar a les armadures,
raspatllat de les mateixes, apliació de passivant i pont d'unió i reconstrucció del volum amb
morters de reapració i arrebossat del conjunt, treballantamb plataforma elevadora
(VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

87,59

€

Reparació cantell voladis del pont del pas entre edificis a la planta 1, repicant els morters
deteriorats fins arribar a les armadures, raspatllat de les mateixes, apliació de passivant i
pont d'unió i reconstrucció del volum amb morters de reapració i arrebossat del conjunt
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

53,80

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10
(SEIXANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

65,20

Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades
amb teula àrab envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa
d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
(DIVUIT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

18,25

Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada
color blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int)
0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de >= 4%
(TRENTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

38,29

P-205 K4FRUX30

P-206 K522U1NK

P-207 K52RU008

P-208 K532J61K

u

m2

m2

m2

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10,
recolzada sobre envanets de sostremort
(SETZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

16,52

€

P-212 K5Z2FW4A

m2

Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada
sobre envanets de sostremort
(VINT-I-UN EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

21,32

€

P-213 K5ZEV34J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat
(VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

22,47

€

P-214 K5ZEV54J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat
(VINT EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

20,54

€

P-215 K5ZHAEB7

u

Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en
calent
(QUARANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

47,67

€

P-216 K5ZHUGE7

u

Bonera de poliamida reforçada amb fibra de vidre de diàmetre 84 mm, amb base de 300x300
mm adherida sobre impermeabilització
(CINQUANTA EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

50,91

€

P-217 K6121512

m2

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm ,
per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
(VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

28,43

€

P-218 K6147R13

m2

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola
(DISSET EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

17,47

€

P-219 K61RUX10

m

Reparació d'esquerda a la última filada d'el envà de fàbrica ceràmica, repicant els
revestiments fins a descobrir els maons, treient les peces trencades i col·locant de noves,
deixant una separació d'1 cm al sostre, retacant-lo amb guix mort, i tornant a fer els
revestiments interiros i exteriors
(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

68,88

€

P-220 K785UX10

m2

Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb una dotació 2.5 kg/m2
prévia imprimació
(TRENTA-QUATRE EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

34,21

€

P-221 K7B11190

m2

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2,
col·locat sense adherir
(DOS EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

2,54

€

P-222 K7C76AF2

m2

Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 10 mm de gruix, amb una millora a
l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21
kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida
(CINC EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

5,21

€

P-223 K81131B2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat
(VINT-I-TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

23,77

€

€

€

€

m2

Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid
(VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

25,82

€

P-210 K5Z26D31

m2

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat
(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

11,52

€

20

m2

€

P-209 K5Z1FVK0

Pàg.:

P-211 K5Z2FVKA

€

P-202 K4F7XK11

Data: 22/03/19
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P-224 K81135D2

m2

Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:0,5:4, remolinat
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

29,27

€

P-225 K81RX6C2

m2

Reparació del l'arrebossat dles paramwnts exteriors, amb sanejament dels revestiemnts
deteriorats, i aplicació d'un arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat
(SEIXANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

62,25

€

Coberta de passera P2 de plafons d'alumini conformats en semicercle de 560 mm de radi,
amb pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de
gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini sobre perfileria d'alumini,
incloent junts d'estanqueitat entre plafons i amb la estructura d'alumini
(TRES-CENTS SETZE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

316,71

Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació durant 24 hores d'aigua nebulitzada amb
broquets cònics d'atomització hidràulica, amb orifici de sortida de 0,41 a 0,76 micres, i
diàmetre de gota de 80 a 120 micres, i escombrat posterior amb raig d'aigua a pressió i
raspall
(NOU EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

9,45

Neteja del sostre del fons de la jardinera amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar,
eliminant restes de morters, terra i elements inestables del fons per a col·locar la nova
impermeabilització
(DISSET EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

17,10

Neteja de pintura antiga, eliminant pintures mal adherides i punts de rovelll, i pintat de bigues
d'acer de la claraboia amb pintura sintètica per a exteriors, amb dues capes
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

24,29

P-226 K83PUV20

P-227 K878C1G0

P-228 K878UX18

P-229 K894B009

m2

m2

m2

m2

€

P-231 K898J720

m2

Pintat de parament vertical/horitzontal de guix, amb pintura acrílica amb dues capes
(NOU EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)

9,81

€

P-232 K898K2A0

m2

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

5,75

€

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(VUIT EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

8,79

Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i
dues d'acabat
(ONZE EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

11,08

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat
(VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

21,83

Pintat d'escala metàl·lica d'emergència, barana, graons i estructura, previ raspatlat de les
pintures antigues i eliminació d'òxid, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat
(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

37,43

P-234 K898U005

P-235 K89A2BB0

P-236 K89BUXES

m2

m2

m2

m2

71,87

€

P-238 K936U550

m2

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 5 cm
(SETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

16,88

€

P-239 K93A13D0

m2

Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
(NOU EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

9,04

€

P-240 K93AD165

m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, d'assecatge ràpid, aplicada manualment
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

24,39

€

P-241 K93AD175K9E0 m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
d'assecatge ràpid tipus CT-C30-F7-A2 segons UNE-EN 13813 de la casa MAPEI model
TOP-CEM PRONTO o equivalent, aplicada manualment
(TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

36,98

€

P-242 K93Z1R20

m2

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta
autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment
(TRES EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

3,33

€

P-243 K9P2UA20

m2

Paviment vinílic homogeni amb granilats d'alumini,regorçata amb fibra de vidre, en rotlle,
específic per a sales humídes, classe 3 (Rd> 45) UNE_ENV 2633:2002, i gruix de 2 mm,
model Aquarius de la casa ALTRO o equivalent, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, inclos folrat de mitges
canyes laterals fins perfil de remat
(QUARANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

46,92

€

P-244 K9P4UZ10

m2

Paviment de cautxú d'Artigo tipus Screed, de superficie llisa amb efecte polit i tractament de
protecció superficial PRO o equivalent, en rotllos de 14 x 1,9 m, classe 23-34-43 segons la
norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi
(QUARANTA-SET EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

47,91

€

P-245 K9U8UR20

u

Peça per a formació de mitja canya amb acabat exterior semicircular per paviments vinílics
tipus Altro, de radi 20 mm , per a sòcol, col·locat amb tacs d'expansió i cargols
(QUINZE EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

15,18

€

P-246 K9U8UT03

m

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic a la paret, model CAP STRIP C8 d'Altro, d'alumini
anoditzat, de 45 mm d'alçada 2 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques.
(DISSET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CÈNTIMS)

17,56

€

P-247 K9U8UT05

m

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic en els punts de transició a altre tipus de paviment,
model Visege VR d'Altro, d'alumini anoditzat, de 30 mm d'amplada i 8 mm de gruix col·locada
amb fixacions mecàniques.
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

15,75

€

P-248 K9U8UT0A

m

Peça d'alumini per fixar el paviment en els punts de transició a altre tipus de paviment,
d'alumini anoditzat, de 30 mm d'amplada i 8 mm de gruix col·locada amb fixacions
mecàniques.
(QUINZE EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

15,75

€

€

4,96

P-233 K898KTA0

Reparació de fissura de escopidor de pedra artificial, armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat
de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines
epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de
runa sobre contenidor
(SETANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

€

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat
(QUATRE EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS)

€

€

€

€

22

m

€
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P-237 K8KRUX10

€

P-230 K898J2A0
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P-249 KAWS1230

u

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

64,03

€

P-250 KB1R122A

u

Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o
brèndoles, amb soldadura en l'obra
(CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

52,94

€

P-251 KC1F9822

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral translúcid de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC
(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

76,21

€

P-252 KD352356

u

Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm
(CENT CATORZE EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)

114,22

€

P-253 KF11UXR1

m

Rectificació del traçat dels conductes de calefacció de tub d'acer negre, de fins a 2´´ de
diàmetre, amb grau de dificultat alt
(SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)

64,67

€

P-254 KF53UXR1

m

Rectificació del traçat de les instal·lacions d'aigua freda o calenta sanitaria, de tub de coure
R220 (recuit) de diàmetre fins a 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment
(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

48,57

€

P-255 KQZ8U014

m

Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de
pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament
(DINOU EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

19,21

€

P-256 L81R7304

u

Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla
(VINT-I-NOU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

29,27

€

P-257 L81R7306

m2

Reposició d'enguixat de més de 4 m2 en paret o sostre pla
(VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

24,61

€

P-258 P89RUX50

pa

Partida alçada a justificar per imprevistos, per un valor del 12% del pressupost, sense la
partida de seguetat i salut.
(VUITANTA-SET MIL SET-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

87.789,86

€

Data: 22/03/19

Pàg.:
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P-1

P-2

P-3

P-4

P-5

145AX6HB

14E2UX10

1A1EUF11

m2

m2

u

Data: 22/03/19

Sostre nervat unidireccional de 20+4 cm, amb cassetons de morter de ciment amb una
quantia de 0.82 m2/m2 de sostre, intereixos 0.7 m, amb una quantia de 15 kg/m2 d'armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades, armadura en malles electrosoldades 15x30 cm, 6i 6
mm de D, i una quantia 0.08 m3 de formigó HA-25/P/20/I abocat amb cubilot
Altres conceptes

Pàg.:

1

106,28

€

106,28000

€

57,74

€

57,74000

€

Conjunt de finestres de habitacions tipus F11 segons plànol detall, per a un buit d'obra
aproximat de 3,60 m d'amplada i 2,86 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament
de pont tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 3 fulls fixes i 4 practicables. 2 fulls
practicables amb pany normal i 2 amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de
fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat

2.786,04

€

Paret tancament jardinera de directriu corva, per a revestir, de 20 cm de gruix, de bloc de
morter de ciment foradat, R-6, de 400x200x200 mm, categoria I segons norma UNE-EN
771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4 (10
N/mm2), massissada amb formigó per a fàbrica de blocs de morter de ciment, de 225 kg/m3,
amb una proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L/32,5 R i
granulat de pedra calcària de grandària màxima 20 mm, col·locat manualment i armat amb
acer en barres corrugades elaborat a l'obra B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment, m2 de superfície realment executada
Altres conceptes

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

53,10000

€

EC171324

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 6 m

34,01256

€

EC17AG14

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i ll

262,24411

€

EMD23230

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes me

357,00380

€

EAF345AL

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastim

1.402,62212

€

EAF3C49L

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti
Altres conceptes

423,78459
253,27282

€
€

Conjunt de finestres de habitacions tipus F12 segons plànol detall, per a un buit d'obra
aproximat de 3,60 m d'amplada i 2,86 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament
de pont tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 3 fulls fixes i 3 practicables. 1 full
practicables amb pany normal i 2 amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de
fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat

2.189,43

€

1A1EUF12

u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-6

P-7

Data: 22/03/19

Pàg.:

2

EAF3839C

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastim

731,99188

€

EAVJCG4D

m2

Gelosia d'alumini anoditzat amb lamel·la orientable horitzontal de 50 a 100 mm d'ampl

89,15183

€

EC1FE113

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i lluna de 3+3
Altres conceptes

112,90519
96,24110

€
€

Conjunt de fusteries menjador tipus F14 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 1,40 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i 2 fulls oscilobatents inferiors amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de
fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat

1.135,99

€

1A1EUF14

u

EMD23230

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes me

89,25095

€

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

19,47000

€

EAF3C9AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

224,61275

€

EAF35AAL

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastim

559,12475

€

EC17AG14

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i ll

66,95594

€

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues là

67,20000

€

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 20
Altres conceptes

6,10000
103,27561

€
€

Conjunt de fusteries menjador tipus F15 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 3,30 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i 2 fulls oscilobatents inferiors amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada
cada un, amb un vidre fix de 1,84 entre ells. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema
d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat

2.011,10

€

35,40000

€

1A1EUF15

u

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues là

114,24000

€

EC17AG14

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i ll

200,86783

€

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 20

10,37000

€

EAF345AL

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastim

1.051,96659

€

EC17AG14

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i ll

139,49155

€

EMD23230

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes me

267,75285

€

EMD23230

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes me

178,50190

€

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

46,02000

€

EAF344AL

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastim

578,66676

€

EAF3C49L

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti
Altres conceptes

423,78459
199,03814

€
€

EAF3CBAL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

266,22675

€

EAF3C8AL

u

Conjunt de finestres de banys tipus F13 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 3,40 m d'amplada i 0,90 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, amb 4 fulls corresdissos i zona superior amb persiana de
ventilació. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i
cambra d'aire 3+3/8/4 amb el vidre exterior laminat amb butiral glaçat

1.058,61

505,37869
182,82435

€
€

€

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti
Altres conceptes

684,34

€

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

28,32000

Conjunt de fusteries menjador tipus F16 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 0,70 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i 1 fulls oscilobatents inferiors amb pany amb tanca amb clau. Detector d'apertura de
fulles connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i
vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat

1A1EUF13

BAN51200

u

m

P-8

€

1A1EUF16

u
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P-9

P-10

Data: 22/03/19

Pàg.:

3

EMD23230

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes me

89,25095

€

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 20

3,66000

€

EAF3C3AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

117,78888

€

EAF344AM

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastim

308,49663

€

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues là

40,32000

€

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

12,39000

€

EC17AG14

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i ll
Altres conceptes

50,21696
62,21658

€
€

Conjunt de fusteries menjador tipus F17 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 2,6 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i 1 fulls oscilobatents inferiors de amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada, i
un vidre fix de 1,84. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema d'aire condicionat.
Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes incolores i cambra
d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat

1.410,28

€

1A1EUF17

u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-11

P-12

1A1EUF19

u

Data: 22/03/19

Pàg.:

4

Altres conceptes

179,76334

€

Conjunt de fusteries menjador tipus F19 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 2,70 m d'amplada i 1,90 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i un full envidrat inferior fix de 1,45 cm d'alçada. Detector d'apertura de fulles connectat
al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2
llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat

1.383,96

€

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

33,27600

€

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues là

90,72000

€

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 20

8,23500

€

EC17AG14

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i ll

223,18648

€

EAF3CDAL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

341,74761

€

EAF3CEAL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti
Altres conceptes

560,97668
125,81823

€
€

Conjunt de fusteries menjador tipus F20 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 2,4 m d'amplada i 2,00 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i 1 fulls oscilobatents inferiors de amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada i
140 d'alçada, i un vidre fix de 1,70 x0,75 cm. Detector d'apertura de fulles connectat al sitema
d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 llunes
incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat

1.934,37

€

1A1EUF20

u

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 20

7,93000

€

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues là

87,36000

€

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

26,90400

€

EAF344AL

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastim

289,33338

€

EAF3CBAL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

332,78344

€

EAF3C8AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

336,91913

€

EC17AG14

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i ll

111,59324

€

EAF3C8AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

336,91913

€

EMD23230

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes me
Altres conceptes

89,25095
128,20586

€
€

EAF3C89L

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

240,06955

€

EAF3499L

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastim

492,85595

€

Conjunt de fusteries menjador tipus F18 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 3,40 m d'amplada i 1,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó superior de 50 cm d'alçada, fix,
tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat
de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i XPS de 4 cm de
gruix, i 2 fulls oscilobatents inferiors amb pany amb tanca amb clau, de 72 cm d'amplada
cada un, amb dos vidres fixs de 0,87 cm a cada costat. Detector d'apertura de fulles
connectat al sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre
aïllant de 2 llunes incolores i cambra d'aire 6/8/4 amb el vidre exterior de baixa emisivitat

1.977,39

€

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

31,86000

€

EAF3CBAL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

332,78344

€

EC17AG14

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i ll

139,49155

€

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues là

87,36000

€

EMD23230

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes me

89,25095

€

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 20
Altres conceptes

7,93000
175,84943

€
€

Conjunt de fusteries menjador tipus P19 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 3,37 m d'amplada i 2,66 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó fix i opac a la part superior de 50 cm
d'alçada, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines
d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i porta de 1,60 cm d'amplada amb 2 fulls practicables amb pany amb
tanca amb clau, i dos pannells fixos a cada banda. Detector d'apertura de fulles connectat al
sitema d'aire condicionat. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2
vidres laminars 4+4 incolors i cambra d'aire de 8 mm amb el vidre exterior de baixa emisivitat
(4+4/8/4+4)

3.342,39

€

1A1EUF18

u

EC17AG14

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4 mm de gruix, cambra d'aire de 6 mm i ll

139,49155

€

EAF3C8AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

505,37869

€

EAF3C3AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

235,57776

€

EMD23230

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes me

178,50190

€

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 20

10,37000

€

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues là

114,24000

€

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

35,40000

€

EAF344AL

u

Finestra d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastim

578,66676

€

P-13

1A1EUP19

u
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6

u

Contacte magnètic cablejat, cos de plàstic ABS, per a muntatge encastat en portes me

89,25095

€

EC1G27A1

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparen

728,07465

€

EAF7E99L

u

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

941,21966

€

EAF3C9AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

505,37869

€

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 20

10,37000

€

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues là

114,24000

€

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

42,83400

€

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

EAF7CNAL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti
Altres conceptes

607,16790
303,85415

€
€

EC1G27A1

m2

EAZPA140

Conjunt de fusteries menjador tipus P20 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 3,37 m d'amplada i 2,66 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó fix i opac a la part superior de 50 cm
d'alçada, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines
d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i porta de 1,00 cm d'amplada amb 1 fulls practicable amb barra
d'apertura anitpànic, i dos pannells fixos laterals. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat,
i vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i cambra d'aire de 8 mm amb el vidre exterior
de baixa emisivitat (4+4/8/4+4)

2.573,56

€

EAF7D39L

39,47100

€

BASAX11N2

u

Porta P01-P02 per a entrada habitació, de fusta, EI 30, amb fulla batents de fusta folra

620,00000

€

KAZGUX10

u

Tancaportes per a portes tallafocs, homologat segons normes UNE-EN 1154,amb me

167,95312

€

KAZGUSAL

u

Conjunt de pany electrònic model SALTO XS4 PROXI Mifare Mod E9450 amb plaque
Altres conceptes

246,96630
203,83058

€
€

Porta P03-P04, fulla i bastiment per a porta corredissa encastada amb una llum de pas de
90x 210 cm, de cares llises, acabat superficial amb DM folrat HPL als 4 cantells, ferratges i
folrat del bastiment de base amb fusta del mateix tipus, fixada a les guies de la caixa
encastada, de cares llises i estructura interior de fusta,de cares llises i estructura interior de
fusta, folrada amb taulers aplacats amb HPL de 8 mm per cada cara, pany d'acer inoxidable
satinat, amb tanca amb indicador exterior i accionament d'obertura d'emergencia des de
l'exterior.
Altres conceptes

813,57

€

813,57000

€

814,57

€

u

P-17

BAN51200

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

EAF7D39L

u

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

489,32802

€

EC1G27A1

m2

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparen

621,29037

€

EAZPA140

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament ba

135,47481

€

EAF3C9AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

336,91913

€

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues là

100,80000

€

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 20

9,15000

€

EAF7CNAL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti
Altres conceptes

607,16790
233,95877

€
€

Conjunt de fusteries menjador tipus P21 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 3,37 m d'amplada i 2,66 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, classificació mínima permeablitat a l'aire 4, estanqueitat a l'aigua
9A i resistencia al vent C4 segons normes, amb 1 plafó fix i opac a la part superior de 50 cm
d'alçada, tancat amb pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines
d'alumini lacat de 0,5 mm de gruix, d'aliatge AA 5005/H22, adherides a nucli de poliestirè i
XPS de 4 cm de gruix, i porta de 1,00 cm d'amplada amb 1 fulls practicable amb barra
d'apertura anitpànic, i dos pannells fixos laterals. Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat,
i vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i cambra d'aire de 8 mm amb el vidre exterior
de baixa emisivitat (4+4/8/4+4)

2.836,19

€

1A1EUP21

u

P-16

P-18

P-19

1A1EUP22

1A24UP02

1A24UP03

1A24UP06

m2

Pàg.:

EMD23230

1A1EUP20

EC1G27A1

Data: 22/03/19

u

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparen
Altres conceptes

704,77626
257,83222

€
€

Conjunt de fusteries menjador tipus P22 segons plànol detall, per a un buit d'obra aproximat
de 1,22 m d'amplada i 2,20 d'alçada, amb perfileria d'alumini lacat amb trencament de pont
tèrmic, amb perfils de que permetin als fulls practicables ser de tipus ocult, secció de
bastiments de 60x63 mm, amb 1 fulls practicable amb barra d'apertura anitpànic. Bastiment
de base de tub d'acer galvanitzat, i vidre aïllant de 2 vidres laminars 4+4 incolors i cambra
d'aire de 8 mm amb el vidre exterior de baixa emisivitat (4+4/8/4+4)

924,22

€

21,24000

€

Vidre aïllant de lluna de baixa emissivitat de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparen

194,15324

€

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament ba

135,47481

€

u

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti
Altres conceptes

489,32802
84,02393

€
€

Porta P01-P02 per a entrada habitació, de fusta, EI 30, amb fulla batents de fusta folrada
amb HPL per a una llum de pas 84x210 cm, amb bastiment per paret, amb tapetes i
bastiment de base folrat amb HPL, fulla batent de 40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm
alçària, de cares llises i estructura interior de fusta, folrada amb taulers aplacats amb HPL de
8 mm per cada cara, frontises d'acer inoxidable satinat, pany electrònic SALTO XS4 PROXI
MIFARE MOD E9450 i tanca LE8P02, de la casa Arcon i mecanisme tancaportes per a
portes tallafocs, homologat segons normes UNE-EN 1154,amb mecanisme de
pinyó-cremallera i guia lliscant, model DC135 de la marca TESA o equivalent

1.238,75

€

u

u

u

Porta P05-06 per a interior de fusta, pintada, amb fulla batents de fusta folrada amb HPL per
a una llum de pas 84x210 cm, amb bastiment per paret, amb tapetes i bastiment de base
folrat amb HPL, fulla batent de 40 mm de gruix, 84 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares
llises i estructura interior de fusta, folrada amb taulers aplacats amb HPL de 8 mm per cada
cara, frontises d'acer inoxidable satinat, i pany d'acer inoxidable satinat, <LE8P02 d'Arcon o
similar, pintada amb una ma d'imprimaciói dues d'esmalt satinat

BAZG5220

u

Joc de manetes, acer inoxidable 1.4401 (AISI 316), amb placa gran, de preu mitjà

24,53000

€

EAZ13196

m

Tapajunts de fusta per a pintar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 m

467,33155

€

71,81000

€

B7C28450

m2

Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 40 mm de gruix, resistència a compressió >= 20

11,59000

€

EAP32196

u

Bastiment de doella per a porta, amb travesser inferior, de fulles batents, de fusta de p

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues là

127,68000

€

EAQDD286

u

m

Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm

42,48000

176,85050
74,04795

€
€

BAN51200

Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix, 80 cm d'amplària i 210 cm alçària
Altres conceptes

€

EAF3C9AL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

393,07232

€

m2

27,03

€

EAF7CNAL

u

Fulla fixa d'alumini lacat blanc, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

673,95637

€

Subministrament i plantació en cobertes enjardinades extensives de plantes del gènere
Sedum, subministrades en test, considerant una densitat de plantació de 12 u/m2 i primer reg
Altres conceptes

27,03000

€

EAF7D39L

u

Balconera d'alumini lacat blanc amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre basti

489,32802

€

EAZPA140

u

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament ba

135,47481

€

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una compactació del 95% del PM
Altres conceptes

1,57
1,57000

€
€

P-20

P-21

1R431230

E225T00F

m2
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P-22

E31521C4

m3

B064100B

P-23

E442502D

m3

kg

B44Z50B5

P-24

E4445115

kg

kg

B44Z501A

P-25

E44Z5A25

kg

kg

B44Z5A2A

P-26

E4E24515

kg

m2

B0E244F1

P-27

E4E26814

u

m2

B0E244W1

P-28

P-29

E4E8UXCE

P-31

m

Pàg.:

7

Reblert amb formigó del paviment de la sala, HM-20/B/10/I, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 10 mm, abocat amb bomba

96,17

€

Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a
Altres conceptes

65,84600
30,32400

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a elements d'ancoratge formats per peça
composta, 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 cargols

1,93

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats
Altres conceptes

1,19000
0,74000

€
€

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

2,14

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en
Altres conceptes

0,96000
1,18000

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a
reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col·locat a l'obra amb soldadura

4,05

€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elemen
Altres conceptes

1,22000
2,83000

€
€

Paret estructural per a revestir, de 15 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x150 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM II, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

30,50

€

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x150x200 mm, per a revestir, categoria I
Altres conceptes

11,28750
19,21250

Paret estructural per a revestir, de 30 cm de gruix, de bloc de morter de ciment foradat, R-6,
de 400x200x300 mm, categoria I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de
ciment CEM I, de dosificació 1:4 (10 N/mm2), amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una
resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2

39,44

Bloc foradat de morter de ciment, llis, de 400x300x200 mm, per a revestir, categoria I
Altres conceptes

15,48750
23,95250

€
€

Cèrcol de 20 cm d'amplària, de peça U llisa de 200x200x200 mm, de morter de ciment,
categoria I, segons norma UNE-EN 771-3, col·locada amb morter ciment 1:4, reblert amb
formigó HA-25/10/F/IIa i armat amb barres d'acer B500S

24,70

€

€

B065760A

m3

Formigó HA-25/F/10/IIa de consistència fluïda, grandària màxima del granulat 10 mm,

3,53300

€

B0EAA2L1

u

Peça U de morter de ciment, de 200x200x200 mm, per a revestir, categoria I segons l
Altres conceptes

3,48400
15,16300

€
€

Ancoratge d'acer amb tac d'expansió de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella per
a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó

7,67

€

1,42000
6,25000

€
€

u
u

Tac d'acer de d 12 mm, amb cargol, volandera i femella

Altres conceptes

E511HAFK

m2

Acabat de terrat amb paviment de rajola ceràmica comuna d'elaboració mecànica, amb
acabat ratllat, de color vermell i de 28x14 cm, col·locat amb morter mixt 1:2:10

16,80

€

B0FG2JA3

u

Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i elaboració mecànica, de 28x14x1 cm,
Altres conceptes

3,44760
13,35240

€
€

E5Z15A2B

m2

Formació de pendents amb formigó de dosificació 150 kg/m3 de ciment pòrtland amb filler
calcari CEM II/B-L 32,5 R, de 10 cm de gruix mitjà, amb acabat remolinat

14,41

€

8

Altres conceptes

14,41000

€

Altres conceptes

10,72
10,72000

€
€

15,44

€

m2

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix

P-33

E5Z2FD4A

m2

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x300x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid,
recolzada sobre envanets de sostremort

B0F9C840

u

Peça ceràmica amb bisell de 1000x300x40 mm

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

P-34

P-35

P-36

P-38
2,52000

Pàg.:

E5Z26D30

P-37

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Data: 22/03/19

P-32

P-39

P-40

Altres conceptes

2,24000

€

1,39944
11,80056

€
€

E5ZFQS00I5 u

Gàrgola de PVC amb tub de sortida de 90x90 mm2, i 375 mm de llargària, amb cassoleta en
angle, soldada sota la impermeabilització. Article: ref. 11080002 de la serie Auxiliars de
TEXSA

20,58

€

B5ZFQS00I5V u

Gàrgola de 425 mm a 45º per a desguassar horitzontalment, de 100x100 mm de secci
Altres conceptes

16,29000
4,29000

€
€

E5ZH5MXD

Bonera sifònica de fosa, de 200x200 mm amb tapa plana metàl·lica, col·locada amb morter
de ciment 1:6

75,83

€

42,09000
33,74000

€
€

37,11

€

u

BD515MX1

u

Bonera sifònica de fosa de 200x200 mm de costat, amb tapa plana metàl·lica

E612LM1V

m2

B0FA1HA0

u

Totxana de 240x115x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

4,40640

€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

0,95574

€

B0111000

m3

Aigua

0,01581
31,73205

€
€

16,72

€

E63ZSA4J

m

Altres conceptes

Paret divisòria recolzada de gruix 11.5 cm, de totxana, LD, de 240x115x100 mm, per a
revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

€

kg

E4ZW1350

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€
€

B0B2A000

B0A62H90

P-30

u

Data: 22/03/19

Altres conceptes

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament, col·locat amb fixacions
mecàniques

B0CHSA4J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de des

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

E63ZSB4K

m

Altres conceptes

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a peu de planxa, col·locat amb fixacions
mecàniques

5,50494

€

0,96000
10,25506

€
€

16,39

€

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,96000

€

B0CHSB4K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de des
Altres conceptes

6,95079
8,47921

€
€

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 5 plecs, per a cantonera exterior, col·locat amb
fixacions mecàniques

18,31

€

E63ZSC4K

m

B0CHSC4K

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de des

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

E6526BB5

m2

Altres conceptes

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm
de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques a cada cara, unes tipus
estàndard (A) de 15 mm de gruix i les altres tipus hidròfuga (H) de 15 mm de gruix, fixades
mecànicament i aïllament de plaques de llana mineral de roca de resistència tèrmica >=

6,95079

€

0,96000
10,39921

€
€

67,63

€
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Data: 22/03/19

Pàg.:

9
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1,622 m2.K/W

P-41

P-42

P-43

P-44

Data: 22/03/19

Pàg.:

10

inoxidable, amb vidre trempat de 6 mm i tractament anticalç, i perfils d'estanqueitat amb
tancament magnètic

B0CC2410

m2

Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n

15,79400

€

B7C9R8M0

m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm

3,93460

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

6,69600

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,29160

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,90000

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n

10,32060

€

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp

8,08500

€

B7Z22000

kg

Emulsió bituminosa, tipus EB

0,35700

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l

0,47940

€

B712907A

m2

Làmina de betum modificat amb autoprotecció mineral LBM (SBS) 40/G-FV amb arma

4,92800

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,85600

€

B711Q060

m2

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,28000

7,24900
20,47600

€
€

€

Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 30-FV amb armadura de feltre de
Altres conceptes

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am
Altres conceptes

0,93765
19,05515

€
€

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 60 a 70 kg/m3, de 40 mm de gruix
amb malla metàl·lica, col·locat sense adherir

6,29

€

E65283BR

m2

Envà de plaques de guix laminat format per estructura senzilla reforçada en H amb perfileria
de planxa d'acer galvanitzat, amb un gruix total de l'envà de 130 mm, muntants cada 400 mm
de 70 mm d'amplària i canals de 70 mm d'amplària, 2 plaques tipus resistent al foc (F) a cada
cara de 15 mm de gruix cada una, fixades mecànicament i aïllament de plaques de llana
mineral de roca de resistència tèrmica >= 1,622 m2.K/W

72,62

€

Feltre de llana mineral de roca de 60 a 70 kg/m3 de 40 mm de gruix amb malla metàl·li
Altres conceptes

4,00050
2,28950

€
€

Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 100 mm amb
llana mineral de roca amb vel de vidre, gruix de la planxa perforada 0.75 mm, col·locat

167,30

€

Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 100 m
Altres conceptes

129,24450
38,05550

€
€

Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm, col·locat a
pressió a l'interior del junt

3,19

€

0,48300
2,70700

€
€

1,72

€

P-45

P-46

B66AUVID

u

Mampara per a dutxa 80x95 cm, cobrint dos costats amb angle, amb dues portes corr
Altres conceptes

360,00000
237,61000

€
€

E721HEP6

m2

Membrana per a impermeabilització de cobertes GA-6 segons UNE 104402, de dues
làmines, de densitat superficial 6.9 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM
(SBS)-40/G amb una armadura FV de feltre de fibra de vidre de 60 g/m2 i acabat de color
estàndard sobre làmina de betum modificat LBM (SBS)-30-FV amb armadura de feltre de
fibra de vidre de 50 g/m2, adherides en calent, prèvia imprimació

33,01

€

E7C965D1

m2

B7C965D0

P-47

E7CPAA92

m2

m2

B7CPAA92

m2

B6B11311

m

Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils 70 mm d'amp

8,08500

€

B0A4A400

cu

Visos galvanitzats

0,29160

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

6,69600

€

B0A61600

u

Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis

0,90000

€

B0CC3410

m2

Placa de guix laminat resistent al foc (F) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons

30,65280

€

B6BZ1A10

m

Banda acústica autoadhesiva fins a 50 mm d'amplària per a junts de plaques de guix l

0,47940

€

B7C9R8M0

m2

Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 46 a 55 kg/m3, de 60 mm

3,93460

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,85600

€

B7JZ1010

dm3

Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra

0,05021

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,28000

€

B7J50010

dm3

B6B12311

m

Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils 70 mm d'am
Altres conceptes

0,93765
19,50695

€
€

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon
Altres conceptes

0,30471
1,36508

€
€

8,55

€

Mòdul frontal de cabina sanitària format per una porta practicable i lateral fix, de 80 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix
amb acabat de color a les dues cares amb ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, peus regulables i perfil superior de suport
amb elements de fixació

246,93

€

Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix
B1, acabat lliscat amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

0,09576
8,45424

€
€

4,58

€

E66AA100

u

B66AA00A

m2

Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballa

B66ZA000

u

E66AB090

u

Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos
Altres conceptes

43,64000
40,73000

€
€

Mampara divisòria entre cabines sanitàries de 160 cm de llargària i 205 cm d'alçada total, de
tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm de gruix amb acabat de color a les dues cares,
amb perfils de fixació i peus regulables d'acer inoxidable

302,50

€

Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballa

B66ZB000

u

E66AUVID

u

P-49

P-50

P-52

249,15200

€

Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de pe
Altres conceptes

18,99000
34,35800

€
€

Mampara per a dutxa 80x95 cm, 205 cm d'alçada, en dos costats amb angle, amb dues
portes correderes, un a cada costat, de 40 cm, amb estructura de perfils de subjecció d'acer

597,61

€

m

B7J20190

P-51
€

m2

E7J21191

E7J5A01A

E8121212
B0521200

162,56000

B66AB00A

P-48

E81ZB9K0

m

m

Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 30 mm

Altres conceptes

Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra, aplicada
amb pistola manual, prèvia imprimació

m2
kg

m

Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

Altres conceptes

Protecció d'aresta amb cantonera d'alumini de 5 mm de gruix i 25 mm de desenvolupament

B81ZB9K0

m

Cantonera per a arrebossats i enguixats de material d'alumini per a arestes de 5 mm d
Altres conceptes

2,10120
2,47880

€
€

E82C1T1K

m2

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <= 3 m amb rajola de gres porcellànic
premsat sense esmaltar ni polir, grup BIa (UNE-EN 14411), preu alt, d'1 a 5 peces/m2,
col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada
CG2 (UNE-EN 13888)

64,01

€

B0FH5192

m2

Rajola de gres porcellànic premsat sense esmaltar ni polir de forma rectangular o qua

B0711020

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004

B05A2203

kg

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

38,66500

€

2,99071

€

0,57810
21,77619

€
€
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P-53

P-54

P-55

P-56

P-57

E842YYB5

m2

Data: 22/03/19

Cel ras registrable de plaques de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de
vidre de color blanc, amb cantell rebaixat/ranurat, de 1200 x 400 mm i 18 a 12,5 mm de gruix,
classe d'absorció acústica A segons UNE-EN ISO 11654, resistència a la humitat 95% i
reacció al foc A2-s1,d0, col·locat amb estructura d'alumini lacat vista en un sentit, formada
per perfils principals en forma de T invertida de 24 mm de base cada 1,5 m per a fixar al
sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils distanciadors de seguretat
cada 2 m per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim, model Danoline Visona-Regula,
amb perfils tipus T24 de Knaufo equivalent

Pàg.:

54,86

11

€

B84ZUAL1

m2

Estructura d'alumini lacat vista en un sentit per a cel ras de plaques de 1200x400 mm f

17,60000

€

B842YYB5

m2

plaques de fibres minerals compactades, acabat superficial amb vel de vidre de color
Altres conceptes

22,96800
14,29200

€
€

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir, de 12,5 mm de
gruix i vora afinada (BA), entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats
cada 1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta
de suspensió cada 1,2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

36,22

€

E8443260

m2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-58

P-59

E844K211

m2

Data: 22/03/19

Formació de calaix en cel ras amb plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5 mm
de gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una
alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Pàg.:

49,43

12

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520

5,25600

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

7,81200

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,50870

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,26460

€

B84Z5610

m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu
Altres conceptes

9,97920
24,60950

€
€

Formació de calaix tancat per independitzar els espais per sobre de les guies dels envans
mòbils, sobre el cel ras amb 2 plaques de guix laminat tipus estàndard (A) de 15 mm de
gruix, col·locades amb entramat estructura senzilla d'acer galvanitzat format per perfils
col·locats cada 600 mm fixats al sostre i llana de roca de 80 mm de gruix insertada entre les
plaques

88,68

€

E844U211

m2

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

1,67400

€

B0CC1310

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, segons la norma UNE-EN 520

4,51140

€

B7C4L8F0

m2

Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162,

7,44000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,50558

€

B0CC1410

m2

Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la n

12,52500

€

B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix

7,83000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

1,50870

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,13230
21,56672

€
€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,26460

€

B84Z5610

m2

Entramat d'estructura senzilla d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de gu

9,97920

€

E8444105

m2

38,74

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

13,95000
43,01250

€
€

37,83

€

Altres conceptes

Cel ras registrable de plaques de guix laminat amb acabat vinílic, 600x 600 mm i 12.5 mm de
gruix , sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat vist format per perfils principals
amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre mitjançant
vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula de 600x
600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P-60

E86534LA

m2

Altres conceptes

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de
19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat revestit amb planxa de fusta de faig vaporitzat, treballat al taller, col·locat amb
fixacions mecàniques sobre enllatat de fusta

B8444200

m2

Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix, acabat vinílic , de 600x60

22,10380

€

B84ZD510

m2

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

3,81100
12,82520

€
€

B0A32000

kg

Clau acer galvanitzat

0,25200

€

Cel ras continu de plaques de guix laminat transformades amb perforació tipus ordenada
ocupant tota la superfície de 12.5 de gruix i classe d'absorció acústica C segons la norma
UNE-EN ISO 11654, entramat d'acer galvanitzat format per perfils principals col·locats cada
1000 mm i perfils secundaris col·locats cada 600 mm fixats al sostre mitjançant vareta de
suspensió cada 1.2 m , per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

61,86

€

B0A41200

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats

0,19800

€

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

0,56250

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

1,06713

€

B0CU14BB

m2

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, pe
Altres conceptes

11,48000
24,27037

€
€

Revestiment vertical dels laterals de la sala amb pannells de llistons de fusta revestits, de
2,20 m d'alçada i 60 cm d'amplada, amb llistons de 45x22 mm separats 30 mm, de fusta
xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, folre posterior amb vel negre i estructura posterior
de llistons per riegiditzar el conjunt, per la seva fixació sobre una estructura de perfils
tubulars d'acer, Model IDEALUX LT de la empresa IDEATEC, o equivalent

194,23

€

Revestiment vertical dels laterals de la sala amb pannells de llistons de fusta revestits,
Altres conceptes

167,47500
26,75500

€
€

Revestiment vertical amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de
12 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat amb làmina d'HPL de color, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta

102,06

€

E844C260

m2

B0CCHL3H

m2

Transfomat de placa de guix laminat de tipus especial perforada amb perforació tipus

20,04380

€

B0A44000

cu

Visos per a plaques de guix laminat

1,67400

€

B7JZ00E1

m

Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat

0,13230

€

B84Z7850

m2

Entramat d'estructura doble d'acer galvanitzat per a cel ras continu de plaques de guix

7,83000

€

B7J500ZZ

kg

Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

0,50558
31,67432

€
€

42,77

€

E844K145

m2

Altres conceptes

Cel ras registrable de plaques de guix laminat acabat amb perforacions a tota la superfície,
600x 600 mm i 12.5 mm de gruix amb classe d'absorció acústica C segons la UNE-EN ISO
11654, sistema desmuntable amb estructura d'acer galvanitzat semiocult format per perfils
principals amb forma de T invertida de 15 mm de base col·locats cada 1.2 m i fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1.2 m, amb perfils secundaris col·locats formant retícula
de 600x 600 mm, per a una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

P-61

E865UL01

B865UL101

P-62

E865UX10

m2

m2

m2

B0CUUX10

m2

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 14 mm de gruix, pe

52,50000

€

B844C24A

m2

Placa de guix laminat per a cel ras registrable de 12.5 mm de gruix, acabat amb perfor

25,77060

€

B0D31000

m3

Llata de fusta de pi

1,06713

€

B84ZD510

m2

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

3,81100
13,18840

€
€

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

0,56250

€

B0A41200

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats

0,19800

€
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B0911000

P-63

P-64

P-65

P-66

P-67

P-68

P-69

P-70

E865UX20

kg

m2

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

Data: 22/03/19

Altres conceptes

Revestiment horitzontal amb tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica,
de 12 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0,
acabat amb làmina d'HPL de color, treballat al taller, col·locat adherit sobre enllatat de fusta

B0911000

kg

Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic

B0CUUX10

m2

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 14 mm de gruix, pe

B0D31000

m3

B0A61500
B0A41200

E898J2A0

Pàg.:

13

0,03303
47,69934

€
€

102,06

€

0,03303

€

52,50000

€

Llata de fusta de pi

1,06713

€

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

0,56250

€

cu

Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats

0,19800
47,69934

€
€

4,96

€

m2

Altres conceptes

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

1,22522

€

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,65025
3,08453

€
€

5,75

€

E898K2A0

m2

Altres conceptes

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

1,22522

€

B8ZA1000

kg

Segelladora

0,65025
3,87453

€
€

21,23

€

E89ABBJ0

m2

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant
i dues d'acabat

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

E89ACDJ0

m2
kg

Imprimació antioxidant

B89ZM000

kg

Pintura partícules metàl·liques

m
kg

Esmalt de poliuretà d'un component

B0171100

l

Dissolvent desengreixant, per a tubs de PVC

m

Altres conceptes

Pintat de tub de PVC, a l'esmalt de poliuretà, amb una capa de dissolvent desengreixant i
una capa d'acabat fins a 20 cm de diàmetre, com a màxim

B89ZC100

E8K3DD4K

Altres conceptes

Pintat de portes vidrieres d'acer, amb pintura partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i dues d'acabat

B8ZAA000

E89FXCGB

Altres conceptes

3,30735

€

2,32764
15,59501

€
€

23,27

€

B064300C

P-71

P-72

P-73

P-74

E9DCUX2D

m3

m2

Pàg.:

14

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

9,20048
9,17952

€
€

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic colorejat en massa sense esmaltar ni polir,
amb acabat color pedra basáltica grup BIa (UNE-EN 14411), de forma rectangular en peces
de 60x120 cm, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2-TE (UNE-EN 12004) i
rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888)

70,60

€

B0FHUX10

m2

Paviment interior, de rajola de gres porcellànic colorejat en massa sense esmaltar ni p

41,82000

€

B05A2203

kg

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

1,16850

€

B0711024

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 TE segons norma UNE-EN 12004

5,39270
22,21880

€
€

39,10

€

E9E1131G

m2

Altres conceptes

Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu mitjà, sobre suport de
3 cm de sorra, col·locat a truc de maceta amb morter mixt 1:2:10 i beurada de ciment pòrtland

B0111000

m3

Aigua

0,00163

€

B9E11300

m2

Panot gris de 20x20x2.5 cm, classe 1a, preu mitjà

5,46720

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

0,74893

€

B0512401

t

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

0,32023
32,56201

€
€

E9M1X11M

m2

Paviment continu multicapa de resines epoxi bicomponent, amb 1 capa d'imprimació, 1 capa
base i 1 capa d'acabat

30,93

€

B9M131A1

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'acabat per a paviment c

2,99460

€

B9M121A1

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa base per a paviment conti

5,51040

€

B9M111A0

kg

Emulsió de resines sintètiques en base aquosa, per a capa d'imprimació per a pavime
Altres conceptes

1,84275
20,58225

€
€

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm, en
peces de 1000x500 mm, col·locat

75,78

€

Entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, amb platines de 20x2 mm,
Altres conceptes

47,66840
28,11160

€
€

Sòcol de rajola de gres de gres porcellànic colorejat en massa sense esmaltar ni polir, amb
acabat color pedra basáltica grup BIa (UNE-EN 14411), de 10 cm d'alçària, col·locat amb
adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN
13888)

17,44

€

E9S11220

m2

B0B51220

P-75

Data: 22/03/19

E9U371AV

m2

m

2,32764

€

3,01410
17,92826

€
€

B9U3X1A0

m

Sòcol de rajola de gres de gres porcellànic colorejat en massa sense esmaltar ni polir,

12,60000

€

4,52

€

B05A2203

kg

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

0,08208

€

B0711020

kg

Adhesiu cimentós tipus C2 segons norma UNE-EN 12004

0,32025
4,43767

€
€

8,87

€

0,39800

€

0,36720
3,75480

€
€

Escopidor de 28 a 29 cm d'amplària, amb pedra artificial de morter de ciment blanc,
buixardada, amb trencaaigües a un cantell, col·locada amb morter mixt 1:2:10

82,13

€

Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B0GAB4L4

m

Peça de pedra artificial de morter de ciment blanc, buixardada, de 29 cm d'amplària i a
Altres conceptes

57,00000
25,13000

€
€

E93615B0

m2

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 15 cm, abocat des de camió

18,38

€

P-76

P-77

E9U61AA1

m

Altres conceptes

Sòcol de làmina de goma, de 10 cm d'alçària i superfície llisa, col·locat amb adhesiu en
dispersió aquosa

B9U61AA0

m

Sòcol de làmina de goma, de 10 cm d'alçària i superfície llisa

5,37600

€

B8ZAJ100

kg

Producte decapant de baixa alcalinitat

0,04640

€

B8ZA1100

kg

Segelladora amb polímers acrílics

0,04580

€

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

0,17325
3,22855

€
€

41,58

€

E9V7U001

m

Altres conceptes

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa, d'una peça,
col·locat amb fixacions mecàniques
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P-78

Cargol autoroscant d'acer inoxidable

6,48000

€

B0D35000

m3

Llata de fusta de pi, tractada en autoclau

0,70334

€

B9V8U001

m

Esglaó de fusta de pi flandes per envernissar, de 5 cm de gruix, i 30 cm d'estesa
Altres conceptes

19,04000
15,35666

€
€

16,81

€

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes

1,60003
15,20997

€
€

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada i arrebossada amb morter
mixt 1:2:10

24,71

€

Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1
Altres conceptes

1,60003
23,10997

€
€

4,17
4,17000

€
€

334,05

€

E9VZ191K

m

E9VZ19AK

u

m

Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col·locada amb morter mixt 1:2:10

u

P-80

E9Z21100

m2

Rebaixat del paviment de terratzo o pedra

P-81

EABGP762

u

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de
160x215 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-83

P-84

15

u

B0FA12A0

P-82

Pàg.:

B0A5C000

B0FA12A0

P-79

Data: 22/03/19

BAZGC370

u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà

BABGPA62

u

EABGU9B2

u

Altres conceptes

55,79000

€

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra
Altres conceptes

237,96000
40,30000

€
€

Porta d'acer amb bastiments de perfils laminats damb dues fulles batents, per a un buit
d'obra de 160x210 cm, amb bastidor de L de 50+5 mm, amb plafons acústics del mateix tipus
que el tancament de la zona de maquinaria, pany de cop i clau, acabat lacat, col·locada entre
els palfons

1.264,32

€

24,96000

€

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

BABGA5B2

u

Porta d'acer en perfils laminats d'una fulla batent, per a un buit d'obra de 95x210 cm, a

378,34000

€

E89ABBJ0

m2

Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anti

154,37920

€

B7CPAA92

m2

Plafó acústic de planxa perforada, galvanitzat i prelacat de 2700x900 mm gruix 100 m
Altres conceptes

492,36000
214,28080

€
€

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra de
100x90 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

303,30

€

BAZGC370

u

Ferramenta per a porta d'interior de dues fulles batents, de preu mitjà

BABGUEC0

u

EABGUP09

u

EAZPA140

P-85

P-86

55,79000

€

Porta d'acer galvanitzat en perfils laminats de dues fulles batents, per a un buit d'obra
Altres conceptes

210,00000
37,51000

€
€

Conjunt de porta i polseres laterals i superiors (P09), amb esturctura de perfils d'acer en
perfils laminats, per a un buit d'obra total de 190x250 cm, amb una fulla batent de 110x210
cm, amb vidres laminaras i cambra 4+4/8/4+4, plafons laterals de planxa d'acer d'1mm de
gruix, amb aillament per la cara interior d'escuma de poliuretà projectat, pintat tot el conjunt
amb dues mans d'imprimació antioxidant i dues d'esmalt amb partícules metàl·liques; la porta
pe la cara interior te mecanisme d'opbertura amb barra antipànic

2.431,61

€

EABGXA7E

u

u

P-87

m2

Vidre aïllant de lluna incolora de 4+4 mm de gruix amb 1 butiral transparent classe 2 (

140,66392

€

BABGU9B2

u

Conjunt de porta i polseres laterals i superiors (P09), amb esturctura de perfils d'acer

1.800,00000

€

BAZGC360

u

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

24,96000

€

E89ACDJ0

m2

Pintat de portes vidrieres d'acer, amb pintura partícules metàl·liques, amb dues capes

84,62256

€

135,47481
245,88871

€
€

Porta i reixa de jardí segons detall PLanol 43, de perfils d'acer galvanitzat en perfils laminats,
amb barrots fets d'angulars 50x50 mm capiculats amb separació de 100 mm entre vertexs,
amb una part fixa de 63 cm d'amplada, i una fulla batent de 135 cm, fixat el conjunt a la base
amb tacs químics, alçada de 95 cm, pany de cop i clau, acabat esmaltat, col·locada

990,83

€

€

BABGXATE

u

Porta i reixa de jardí segons detall planol 43, de perfils d'acer galvanitzat en perfils lam

695,00000

€

B0A63H00

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella

31,28000
139,75000

€
€

Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre 76 a
130 mm, per a una llum de pas de 80 x 205 cm

91,93

€

Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, ajustable a gruixos d'obra entre
Altres conceptes

73,47000
18,46000

€
€

Conjunt portes i frontal P12 de 350 cm d'amplada, i 316 cm d'alçada, amb tauler de partícules
de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig
vaporitzat, amb dues portes de 80 cm d'amplada fetes amb pannells de fusta revestits, de
2,10 m d'alçada i 80 cm d'amplada, de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb
estructura posterior de llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable, amb pany
amb clau. Inclou revestiment lateral i superior del armari fins a cobrir el frontal

4.381,61

€

Conjunt portes i frontal P12 de 350 cm d'amplada, i 316 cm d'alçada, amb tauler de pa
Altres conceptes

3.800,00000
581,61000

€
€

Conjunt portes i frontal P14 de 300 cm d'amplada, i 240 cm d'alçada, amb tauler de partícules
de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient sec tipus P2
segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de fusta de faig
vaporitzat, amb dues portes de 40 cm d'amplada fetes amb pannells de fusta revestits, de
2,10 m d'alçada i 40 cm d'amplada, de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb
estructura posterior de llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable, amb pany
amb clau. Inclou revestiment lateral i superior del armari fins a cobrir el frontal

3.281,61

€

Conjunt portes i frontal P14 de 300 cm d'amplada, i 240 cm d'alçada, amb tauler de pa
Altres conceptes

2.800,00000
481,61000

€
€

Armari A de 120 cm d'amplada, i 40 cm de fons, i 1,80 cm d'alçada, amb caixa de amb tauler
de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, per a ambient
sec tipus P2 segons UNE-EN 309, reacció al foc B-s2, d0, acabat revestit amb planxa de
fusta de faig vaporitzat, amb dues portes de 60 cm d'amplada fetes amb pannells de llistons
de fusta revestits, de 2,20 m d'alçada i 60 cm d'amplada, amb llistons de 45x22 mm separats
40 mm, de fusta xapada amb faig, reacció al foc B-s2, d0, amb estructura posterior de
llistons, amb fronties ocultes; tiradors d'acer inoxidable, i dos prestatges interiors, amb pany
amb clau

2.791,21

€

Armari de 120 cm d'amplada, i 40 cm de fons, i 1,80 cm d'alçada, amb caixa de amb t
Altres conceptes

2.400,00000
391,21000

€
€

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 100x210 cm, preu alt
amb finestreta i tanca antipànic, col·locada

516,54

€

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 100x210 cm, pre
Altres conceptes

463,37000
53,17000

€
€

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, preu
superior, col·locada

296,32

€

EAPF5183

u

EAQSUP12

u

u

EAQSUP14

u

u

EAQSUZ10

u

u

BAQSUZ10

P-91

Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació d'1 fulla, amb sistema d'accionament ba
Altres conceptes

124,80000

EASA71LF

u

u

BASA71LF

EC1G2701

16

Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà

BAQQUP14

P-90

Pàg.:

u

BAQQUP12

P-89

Data: 22/03/19

BAZGC360

BAPF5183

P-88

BAZGC360

EABGUECO u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

EASA71N1
BASA71N1

u

u
u

Altres conceptes

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu

263,17000

€
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P-92

EASA72R1

u

BASA72R1

P-93

EASA72RB

u

u

BASA72RB

P-94

EASAU21P

u

u

BASA21PB

P-95

P-96

EASAUP10

P-98

P-100

17

Altres conceptes

33,15000

€

BB14D00J

m

Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de gruix i 20 cm de desenvolupame

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm,
preu superior, col·locada

684,60

€

B5ZZJTNT

u

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 c
Altres conceptes

612,43000
72,17000

€
€

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60, de dues fulles batents, per a una llum de 160x210 cm,
preu alt amb tanca antipànic, col·locada

752,72

€

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 60 de dues fulles batents per a una llum de 160x210 c
Altres conceptes

674,36000
78,36000

€
€

Porta P11 tallafocs de fusta envernissada, de fusta de faig del mateix color que els folres dels
armaris i parets de la sala, EI2-C 60, una fulla batent, per a un buit d'obra de 90x210 cm, amb
tanca antipànic, amb retenidor magnétic accionat per polsador i connectat al sistema
d'alarma general, col·locada

534,87

€

Porta tallafocs de fusta,EI2-C 60, d'una fulla batent per a un buit d'obra de 90x210 cm,
Altres conceptes

461,36000
73,51000

€
€

Porta P10 metàl·lica, d'una fulla batent, per a una llum de 80x210 cm, amb la cara interior
folrada de fusta de faig envernissat del mateix color que la resta de la sala, amb pany de cop
i clau, col·locada

256,11

€

m2

Tauler de partícules de fusta aglomerades amb resina sintètica, de 19 mm de gruix, pe

BASA61N2

u

EAU15A40

m2

EAU15A4P

m2

m2

25,25600

€

Porta tallafocs metàl·lica, EI2-C 30 una fulla batent per a una llum de 80x210 cm, preu
Altres conceptes

170,32000
60,53400

€
€

Envà mòbil bidireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de
gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini anoditzat i aïllament
interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de frondosa,
mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema corredís amb
carril superior sense guia inferior, amb un aïllament acústic entre locals de 40 dB, col·locat

565,32

€

Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de
Altres conceptes

471,84000
93,48000

€
€

Mòdul amb porta d'envà mòbil bidireccional format per mòduls d'1,2x3,5 m de dimensions
màximes i 71 mm de gruix, amb una massa superficial 32 kg/m2, perfileria vista d'alumini
anoditzat i aïllament interior de llana mineral de roca, acabat exterior amb taulell de fusta de
frondosa, mecanismes de fixació i alliberament manuals, junts acústics verticals i sistema
corredís amb carril superior sense guia inferior amb un aïllament acústic entre locals de 40
dB, col·locat. Porta amb bastiment ocult, frontisses i triador d'acer inoxidable mate.

895,32

€

300,00000

€

BAU15A40

m2

Mòdul per a envà mòbil bidireccional d'1,2x3,5 m de dimensions màximes i 71 mm de
Altres conceptes

471,84000
123,48000

€
€

Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel·la fixa horitzontal de 60 a 70 mm d'amplària
i 10-13 mm de gruix, bastiment de 45 mm d'amplària, col·locat amb fixacions mecàniques

154,64

€

Persiana de llibret d'alumini lacat, fixa, amb lamel·la fixa horitzontal de 60-70 mm d'am
Altres conceptes

135,97000
18,67000

€
€

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i
brèndoles cada 20 cm, de 100 cm d'alçària, ancorada a l'obra amb morter

148,72

€

EB122EAE

m2

m

B0710180

t

Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7.5 N/mm2), en sacs, de designació (G) seg

BB122EA0

m

Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior, muntants cada 200 cm i b
Altres conceptes
Passamà de planxa d'acer galvanitzat de 1.4 mm de gruix i 20 cm de desenvolupament,
col·locat cargolat

EB146A01

m

P-103

P-104

Suplement per porta en mòdul envà mòbil

m2

EB71UA20

u

P-105

P-106

P-107

P-108

Pàg.:
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4,28000

€

Vis d'acer galvanitzat de 5.5x110 mm, amb junts de plom i ferro i tac de niló de diàmet
Altres conceptes

0,44000
17,39000

€
€

Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, fixada amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

34,88

€

B0A63H00

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella

B147UA20

u

EB71UC10

m

B147UC10

m2

EAV81111

P-101

P-102

BAU15A4P

BAV81110

P-99

u

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.:

B0CU14BB

BAU15A40

P-97

u

Data: 22/03/19

EB71UE20

m

u

Data: 22/03/19

7,82000

€

Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mec
Altres conceptes

17,32000
9,74000

€
€

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a
línia de vida horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als terminals i als elements de suport
intermig (separació < 15 m) i tesat

5,92

€

Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat p
Altres conceptes

4,62000
1,30000

€
€

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable fixats amb cargols d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a
regulació del cable i dos terminals de cable amb elements protectors, segons UNE_EN
795/A1

298,03

€

B147UE20

u

Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal, fixa, formats pe

B0A63H00

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella

EB71UH20

u

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

B0A63H00

u

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella

B147UH20

u

EB71US10

Altres conceptes

u

Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fixacions
de línia de vida horitzontal fixa, ancorada a estructura, coberta o paviment amb fixacions
mecàniques

140,34

€

Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella

Altres conceptes

Certificació del compliment delsrequisits normatiusper a unalinia de vida permanent per un
tècnic de la empresa instaladora
Sense descomposició
Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, col·locat adherit sobre tauler de fusta

B7J5009A

dm3

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà de polimerització rà

BC1K1500

m2

Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm

m

€

€
€

u

ED111B21

76,85

55,47000
13,56000

B0A63H00

m2

€
€

Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a
Altres conceptes

Columna d'acer inoxidable de 50 cm d'alçada, amb placa d'ancortge per a suport de fi

EC1K1501

31,28000
39,85000

€

u

u

€

7,82000

B147US10

EB71UX10

226,90000

Altres conceptes

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 40 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

103,18000

€

15,64000
21,52000

€
€

2.500,00

€

2.500,00000

€

76,72

€

1,21905

€

44,77000
30,73095

€
€

16,26

€

€

BD13129B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,

1,17500

€

109,32000
39,22635

€
€

BDY3B200

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=40 mm

0,01000

€

BDW3B200

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=40 mm

0,73000

€

22,11

€

0,17365

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-109

P-110

P-111

P-112

P-113

P-114

P-115

ED111B61

m

Data: 22/03/19
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Altres conceptes

14,34500

€

BD7FQ310

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 90 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

20,30

€

BDW3B900

BD13169B

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,

2,77500

€

BDY3B600

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=90 mm

0,04000

€

BDW3B600

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=90 mm

2,77000
14,71500

€
€

24,24

€

ED111B71

m

Altres conceptes

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons
norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm, fins a baixant, caixa o clavegueró

m

Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1,

3,66250

€

BDY3B700

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm

0,08000

€

BDW3B700

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm

5,42000
15,07750

€
€

58,40

€

m

Altres conceptes

Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm,
incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides

BD136970

m

Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, am

BD1Z4300

u

BDW3E900
BDY3E900

ED51E08M

5,04000

€

u

Accessori genèric per a tub de PVC de D=160 mm

5,50440

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

11,06885

€

BDY3B900

u

Element de muntatge per a tub de PVC de D=160 mm

0,25000
29,41355

€
€

73,57

€

45,00000
28,57000

€
€

136,12

€

u

EJ13U71H

Altres conceptes

Sobreixidor jardinera de pedra artificial
u

u

Sobreixidor jardinera de pedra artificial

Altres conceptes

Lavabo fixat sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, de 52,5x32 cm, de color blanc,
model D-Code (ref 0338490000) de Duravit o equivalent, fixat sota taulell amb un mínim de
sis peces especials per fixar a taulers de HPL

BJ13B71H

u

Lavabo per a fixar sota taulell de porcellana esmaltada, senzill, de 52,5x32 cm, de col

B7J50010

dm3

EJ14U211

u

111,11000

€

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon
Altres conceptes

0,36275
24,64725

€
€

Inodor de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, de color blanc, preu
superior, de 480 mm de fondària, model Stark 3 innodor suspendido compact
(ref2202090000) de Duravit o equivalent, col·locat amb fixacions murals i connectat a la
xarxa d'evacuació

246,67

€

Brida per a tub de polipropilè de diàmetre entre 125 i 160 mm

2,11720

€

u

Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm

7,19070

€

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques

u

Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm

0,54000
19,29210

€
€

BJ14B211

u

Inodor mural de porcellana esmaltada, de sortida horitzontal, amb seient i tapa, color b
Altres conceptes

174,63000
70,58960

€
€

97,92

€

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa d'evacuació

87,11

€

u

Altres conceptes

Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb sortida vertical de
75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer inoxidable, per a una càrrega classe L 15,
col·locada amb morter per a ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

70,96000

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
Altres conceptes

0,90584
26,05416

€
€

Canal d'acerinoxidable sense pendent, d'amplària 100 mm i 30 mm d'alçària, amb perfil
lateral per clipar paviment vinílic, amb reixa d'acer inoxidable, de la casa Darlex o
equivalent,col·locada sobre base de morter i connectada a baixant

110,66

€

m

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

BD5FC176

m

Canal acerinox Darlex 100x30 per paviment vinílic

m

Altres conceptes

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 130 a 160 mm
d'alçària, amb perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma UNE-EN
1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de 150 mm
de gruix i parets de 150 mm de gruix

6,58623

€

78,75000
25,32377

€
€

93,08

€

m

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 130 a 160 mm d

61,04700

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

7,86060
24,17240

€
€

Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN
160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre solera
de formigó de 15 cm de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm
per sobre del tub

57,47

€

m

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

P-119

P-120

P-121

BD5H8598

B064300C

P-117

P-118

Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 de 200x200 mm de costat amb sortida vertic

ED7FQ314

Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i d

€

u

ED5H8598

20

EDZZUX10

Data: 22/03/19

29,26000

BD51E08M

ED5FU176

P-116

Pàg.:

BDZZUX10

BD13179B

ED15N911
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Pàg.:

6,19320

€

EJ1AB21P

u

BJ1ZS000

kg

Pasta per a segellar l'enllaç d'inodors, abocadors i plaques turques

BJ1AB21P

u

B7J50010

dm3

EJ1BF67E

u

Abocador de porcellana esmaltada amb alimentació integrada, de color blanc, preu alt,

59,11000

€

Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocompon
Altres conceptes

0,21765
26,33195

€
€

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o de
plaques, amb una alçària aproximada de 1.2 m i amplària de 0.45 a 0.55 m, per a una
descàrrega de 6/9 l, accionament manual d'acer inoxidable, col·locat amb fixacions
mecàniques

360,48

€

Mecanisme d'accionament manual per a inodor, acabat cromat

BJ1BF6AE

u

BJ1ZAB01

P-122

€

u

u

EJ22UPR1

BJ22UPR1

u

u

u

€

1,45040

BJ24E022

EJ1ZAB01

1,45040

41,45000

€

Cisterna encastada per a inodor, amb estructura de suport per anar en envà lleuger o
Altres conceptes

272,46000
46,57000

€
€

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma, muntat a abocador de porcellana
vitrificada, preu superior

56,24

€

Reixa feta amb acer inoxidable i protecció de goma per a abocador de porcellana vitrifi
Altres conceptes

46,52000
9,72000

€
€

Conjunt de dutxa termostàtica format per un cos d'alumini anoditzat amb capçals d'ABS, amb
dues entrades superiors de 1/2´´, amb limitador de cabal integrat, dispositiu de prevenció de
cop d'ariet, capçal de dutxa fix, orientable en direcció, polsador temporitzat a 30 segons,
aixeta de regulació de temperatura, amb regulació de temperatura màxima a 38ºC, sistema
de seguretat de tall d'aigue si manca aigua freda, sistema anti-legionella, model PRESTO DL
900 ref 88683 o equivalent, muntat superficialment

505,23

€

Conjunt de dutxa termostàtica format per un cos d'aluminianoditzat amb capçals d'AB

440,00000

€
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P-123

EJ23A121

u

BJ23A121

P-124

EJ23U12A

u

u

BJ23612A

P-125

EJ33B12F

u

u

BJ33B12F

P-126

EJ42U015

u

u

BJ42U015

P-127

EJ4ZU015

u

u

BJ4ZU015

P-128

EJ4ZU110

u

u

BJ4ZU110

P-129

P-130

P-131

P-132

EM112120

u

u

Data: 22/03/19

Pàg.:
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Altres conceptes

65,23000

€

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, muntada sobre paret, de llautó cromat, preu alt,
amb entrada de 1/2´´

66,77

€

Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar a la paret, de llautó cromat, pr
Altres conceptes

47,04000
19,73000

€
€

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo model Contromix (ref 1660600) de
Grohe o equivalent, muntada superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat,
preu alt, amb dues entrades d'1/2´´

425,33

€

Aixeta monocomandament temporitzada per a lavabo, mural, de llautó cromat, preu alt
Altres conceptes

368,43000
56,90000

€
€

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre 25
mm, connectat a la xarxa de petita evacuació

17,59

€

Sifó de botella per a lavabo, de llautó cromat de diàmetre 3/4´´ amb enllaç de diàmetre
Altres conceptes

9,91000
7,68000

€
€

Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacitat 1 l i
accionat per polsador, col·locat amb fixacions mecàniques

22,63

€

Dosificador de sabó de plàstic, de 160 mm d'alçària per 130 mm de diàmetre, capacita
Altres conceptes

14,52000
8,11000

€
€

Porta-rotlles de paper higiènic industrial d'acer inoxidable amb tapa, per a rotlles de 45 cm de
diàmetre, col·locat amb fixacions mecàniques

30,86

€

22,00000
8,86000

€
€

Penjador per tovalloles d'acer inoxidable, de 30 mm de diàmetre i 50 mm de llarg, col·locat
amb fixacions mecàniques

43,53

€

Penjador per tovalloles d'acer inoxidable, de 30 mm de diàmetre i 50 mm de llarg
Altres conceptes

33,52000
10,01000

€
€

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-EN
54-7, amb base de superfície, muntat superficialment

61,18

€

Porta-rotlles de paper higiènic d'acer inoxidable amb tapa, circular 45 cm

Altres conceptes

BM112120

u

Sensor de fums òptic per a instal·lació contra incendis analògica, segons norma UNE-

44,11000

€

BMY11000

u

Part proporcional d'elements especials per a detectors

0,35000
16,72000

€
€

59,75

€

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

BMY14000

u

Part proporcional d'elements especials per a polsadors d'alarma

BM1421D2

u

EM31261K

u

Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis analògica, accionament manual pe
Altres conceptes

42,87000
16,59000

€
€

Extintor manual de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat,
amb armari muntat superficialment

99,53

€

Part proporcional d'elements especials per a extintors

BM3A1000

u

BM312611

u

u

0,31000

€

Armari per a extintor per a muntar superficialment

32,55000

€

Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat
Altres conceptes

39,02000
27,65000

€
€

600,00

€

Desplaçament equip manguera

P-134

P-135

P-136

P-137

EQ5AUX10

m

P-140

P-141

P-142

P-143

Pàg.:
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Sense descomposició

600,00000

€

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 16 mm
de gruix i 60 cm d'amplada, amb cantells bisellats, amb frontal de 15 cm d'alçada del mateix
tipus de taulell, fixat a estructura de base o moble amb cargols i Escaire de xapa d'acer
inoxidable per a fixació de taulell HPL, de 15 cm d'alçada i 50 cm de fondaria i 5 mm de gruix
amb aletes de 30 mm tot el contorn, cada 80 cm

154,84

€

u

Escaire de xapa d'acer inoxidable per a fixació de taulell HPL, de 15 cm d'alçada i 50 c

50,00000

€

BQ5AU010

m

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 1
Altres conceptes

80,75340
24,08660

€
€

Armari sota pica del lavabos de taulell HPL de 16 mm de gruix, amb laterals cada 60 cm,
portes amb mecanismes d'acer inoc¡xidable de 30 cm d'amplada, i un prestatge central

327,11

€

EQ5AUX20

m

BQ5ZU010

u

Escaire de xapa d'acer inoxidable per a fixació de taulell HPL, de 15 cm d'alçada i 50 c

BQ5AU010

m

EQ5ZUMA1

EQ5ZUMA2

EQ9CF041

u

u

EQN2U001

50,00000

€

Taulell de resines sintètiques termoenduribles reforçada amb fibres de fusta HPL, de 1
Altres conceptes

237,51000
39,60000

€
€

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell polit, de forma quadrada, per a
encastar aparells sanitari
Altres conceptes

40,06

€

40,06000

€

10,68

€

10,68000

€

Cambra frigorífica de congelació, de 240x140x255 cm, amb porta pivotant de 70x200 cm,
feta amb panells modulars de 10 cm de gruix, d'acer lacat amb nucli de poliuretà rígid de
40kg/m3 dedensitat, parets, sostre i terra, amb prestatgeries interiors d'acer inoxidable de 40
cm de fons separades 40 cm, amb il.luminació inteiror, Tª (-18/+-20ºC), amb terra reforçat
anti-lliscant. Perfil sanitari al terra, verticals i sostre, equip frigorífic partit amb compresor
hermètic. Instal.lada i connectada

6.188,45

€

Cambra frigorífica de congelació, de 240x140x255 cm, amb porta pivotant de 70x200
Altres conceptes

5.438,00000
750,45000

€
€

Escala metàl·lica de gat, amb tubs d'acer S275JR, de 25 mm de diàmetre, treballats al taller,
plegats 90º pel seus extrems, amb acabat galvanitzat, col·locats encastats en parament
paredat amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra

108,93

€

Formació de forat sobre taulell de HPL, amb el cantell polit, de forma circular, per a encastar
aixetes
Altres conceptes

u

BQ9CX041

P-138

Data: 22/03/19

BQ5ZU010

u

m

BDDZ51B0

u

Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x400x300 mm, amb rodó de D= 2
Altres conceptes

27,15000
81,78000

€
€

ER3P2154

m3

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de 0,8
dS/m, segons NTJ 07A, subministrada en sacs de 0.8 m3 i escampada amb mitjans manuals

111,79

€

Terra vegetal de jardineria de categoria alta, amb una conductivitat elèctrica menor de
Altres conceptes

53,32800
58,46200

€
€

Demolició de vorada col·locada sobre formigó, amb compressor i càrrega manual i mecànica
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

4,50

€

4,50000

€

12,32

€

12,32000

€

1,28

€

1,28000

€

10,49

€

BR3P2150
€

u

P-133

P-139

0,29000

BMY31000

EMR1U010

Altres conceptes

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

F2191305

F2194AK1

F2194U32

F2221774

m3

m

m2

m2

m

Demolició de paviment de formigó, de fins a 20 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb
compressor i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Demolició de paviment de llambordins col·locats sobre terra, de més de 2 m d'amplària amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió
Altres conceptes
Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions de 40 cm d'amplària i 70 cm de fondària, reblert i
compactació amb terres seleccionades de la pròpia excavació, sense pedres, amb

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/19

retroexcavadora

Pàg.:

23

Altres conceptes

10,49000

€

Altres conceptes

1,47
1,47000

€
€

19,05

€

12,88925
6,16075

€
€

43,21

€

P-144

F227T00F

m2

Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM

P-145

F923RJ10

m3

Subbase de grava de granulat reciclat formigó, grandària màxima de 40 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

B033RJ00

t

F9F1U141

m2

P-146

P-147

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

B9F1U100

m2

F9F5UX10

m2

P-149

P-150

P-151

F9V3U010

m2

m

Altres conceptes

Paviment de llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix,
colorejat en massa amb acabat rústic color cortesn model Tegula Six de BREINCOo
equivalent, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat

B0310500

B9F1XX03

P-148

Grava de granulat reciclat de formigó de 40 a 70 mm

Llambordí de formigó de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, colorejat en
Altres conceptes

29,70000
10,95796

€
€

Paviment de peces prefabricades de formigo colorejat en massa de 40x40 cm i 3.5 cm de
gruix, color corten, model Llosa Vulcano de BREINCO o equivalent, en voreres, col·locades
amb morter de ciment 1:6

49,89

€

Peces prefabricades de formigo colorejat en massa de 40x40 cm i 3.5 cm de gruix, col
Altres conceptes

15,62400
34,26600

€
€

Esglaó de peces prefabricades de formigó colorejat en massa amb acabat rústic de 60x30x5
cm, corten, model ISHI Llosa Vulcano de BREINCO o equivalent, col·locat en frontal i estesa
a truc de maceta amb morter

34,86

€

Esglaó de peces prefabricades de formigó colorejat en massa amb acabat rústic de 60

B9CZ2000

kg

Beurada de color

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

m

Altres conceptes

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i de 200 a 240 mm
d'alçària, sense perfil lateral, amb reixa de fosa nervada classe C250, segons norma
UNE-EN 1433, fixada amb tanca a la canal, col·locada sobre base de formigó amb solera de
150 mm de gruix i parets de 150 mm de gruix

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

BD5H86B8

m

FD7FU575

m

€

0,73600

€

0,14000
21,38400

€
€

100,18

€

€

Canal de formigó polímer sense pendent, d'amplària interior 150 mm i 200 a 240 mm d
Altres conceptes

65,38350
25,45906

€
€

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid nervat
exteriorment, col·locat envoltat de formigó fins a 15 cm per sobre de la directriu superior, i
amb una base de sorra, unió elàstica amb massilla adhesiva de poliuretà

39,12

€

Tub de PVC de 200 mm de diàmetre nominal de formació helicoïdal amb perfil rígid ne

8,82000

€

B0310500

t

Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm

3,33600

€

B064100B

m3

Formigó HM-20/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat 10 mm, a
Altres conceptes

14,36640
12,59760

€
€

Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de descàrrega, brides i
acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

34,67

€

Baixant de runes de tub de PVC de diàmetre 40 cm, amb boques de descàrrega, bride
Altres conceptes

9,42000
25,25000

€
€

BDS11414

m

P-153

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de la
resistència a tracció per flexió de 3 provetes de formigó amb fibres, segons la norma
UNE-EN 14651

297,32

€

Mostreig, realització del con d'Abrams, elaboració de provetes, cura i determinació de
Altres conceptes

270,29000
27,03000

€
€

Determinació de la composició química i de les característiques mecàniques d'una proveta
d'acer no aliat laminat en calent, segons la norma UNE-EN 10025-2 (determinació soldabilitat)

188,10

€

Determinació de la composició química i de les característiques mecàniques d'una pro
Altres conceptes

171,00000
17,10000

€
€

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i estricció
d'una proveta d'acer laminat, segons la norma UNE-EN ISO 6892-1

157,05

€

Determinació del límit elàstic aparent superior, resistència a la tracció, allargament i es
Altres conceptes

142,77000
14,28000

€
€

Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una unió
soldada, segons la norma UNE-EN 1435, per a un nombre mínim de determinacions
conjuntes igual a 10

57,67

€

Assaig no destructiu per radiografia amb pel·lícula de 10x24 cm i classificació d'una u
Altres conceptes

52,43000
5,24000

€
€

Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN 571-1,
per a un nombre mínim de determinacions conjuntes igual a 15

29,26

€

Inspecció mitjançant líquids penetrants d'una unió soldada, segons la norma UNE-EN
Altres conceptes

26,60000
2,66000

€
€

Jornada per a revisió de la documentació del material base i d'aportació de les soldadures i
de la qualificació dels soldadors que intervenen a l'obra

660,00

€

Jornada per a revisió de la documentació del material base i d'aportació de les soldad
Altres conceptes

600,00000
60,00000

€
€

363,62

€

Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del matei
Altres conceptes

330,56000
33,06000

€
€

Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les divisions
interiors verticals o horitzontals, segons la norma UNE-EN ISO 140-4

1.625,60

€

Jornada per a determinació ´´in situ´´ del grau d'aïllament acústic al soroll aeri de les d
Altres conceptes

1.477,82000
147,78000

€
€

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE-ENV 12633, per a
un nombre de determinacions igual o superior a 10

86,35

€

u

Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/r
Altres conceptes

78,50000
7,85000

€
€

m2

Muntatge, amortització durant el temps de l'obra i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica
fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs
travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota
la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de
senyalització normalitzats

17,31

€

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm
Altres conceptes

9,00000
8,31000

€
€

u

J0B0UX10

u

u

BV25V503

P-154

P-155

J0B16601

u

u

J441B007

u

u

BV25B007

P-156

J441D00S

u

u

BV25D00S

J441L500

u

u

BV25L500

P-158

J7V1N600

u

u

BV2FN600

P-159
9,33744

m

m

24

BV21JR08

P-157

12,60000

BD7F4570

HDS11411

J060JR08

Pàg.:

BV256601
€

m

FD5H86B8

P-152

2,55204

B9V4UX10

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

J7VC2134

P-160

J911G2CD

BV2LG2CD

P-161

K121X251

B0Y15250

Comprovació de l'estanquitat de les unions entre làmines impermeabilitzants del mateix tipus
u

u

BVAC2134

Data: 22/03/19

u

u

m2
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P-162

P-163

P-164

P-165

P-166

P-167

P-168

P-169

P-170

P-171

P-172

P-173

P-174

K12GX000

K15QUX20

u

Data: 22/03/19

Retirada de la façana d'instal·lacions anulades, cables i tubs sense servei, equips de
compressors, etc.
Altres conceptes

m2

Protecció general de paviments i parets de les zones generals durant tota la execució de les
obres amb plafons de fusta, cartrò i làmines de polietilè

Pàg.:

25

825,65

€

825,65000

€

9,66

€

B0D732A0

m2

Tauler elaborat amb aglomerat de fusta, de 25 mm de gruix, per a 2 usos , per a segur

2,39200

€

B771UX10

m2

Cartro ondulat per a proteccions de paviments

1,05000

€

B7ZZ1100

m

Cinta adhesiva plàstica per a làmines de polietilè

0,05000

€

B1Z71B10

m2

Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm resistent a la intempèrie, per a segure
Altres conceptes

3,26700
2,90100

€
€

Enderroc de mur de contenció de formigó armat, a mà i amb compressor i càrrega manual i
mecànica de runa sobre camió
Altres conceptes

186,62

€

186,62000

€

Perforació al sostre de fina a 100x100 cm, incloent paviment, entrebigat, bigueta de perfil
laminat, cel ras i instal·lacions interior de cel ras, teules, etc amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor,i repàs de vores

138,30

€

K2135343

K214UA00

m3

u

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons
Altres conceptes

5,07000
133,23000

€
€

K2153110

m2

Enderroc complet de coberta inclinada, de plaques conformades, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

13,34

€

13,34000

€

25,84

€

25,84000

€

33,34

€

33,34000

€

6,45

€

6,45000

€

14,64

€

14,64000

€

6,45

€

6,45000

€

10,23

€

10,23000

€

12,67

€

12,67000

€

5,56

€

5,56000

€

K215UPAS

K2161511

K2164771

K216UZ10

K2183501

K2183771

K218A410

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

Enderroc complet de coberta plana, no transitable, enjardinada, amb mitjans manuals i
martell pneumàtic i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge de coberta passera P2, amb mitjans manuals, i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, a mà i amb martell
trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc dels tancaments de la zona de les cabines de traducció i sanitaris amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada d'enrajolat en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada d'aplacat de ceràmica en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió
o contenidor
Altres conceptes

P-175

P-176

P-177

P-178

P-179

P-180

B0710150

K215E210

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

P-181

P-182

P-183

P-184

P-185

P-186

P-187

P-188

P-189

K218UMAM

K2192311

K2194721

K2197821

K2199511

K219S913

K219U421

K21AU010

K21AU015

K21AUA11

K21AUX11

K21AUX20

K21C60H2

K21C60J2

K21D1011

m2

m3

m2

m

m

m2

m2

u

u

u

m2

u

m2

m2

m

Data: 22/03/19

Arrencada de mampares divissoeries sanitaris HPL, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc de solera de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de sòcol ceràmic o de pedra, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Enderroc d'esglaó de d'obra, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes
Enderroc de solera de taulers ceràmics i base d'envanets, de fins a 30 cm de gruix, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de paviment ceràmic, o rajola hidraulica, incloent sòcols perimetrals, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge per a substitució de fulla de porta tallafocs, d'una fulla batent, de fusta o
metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge per a substitució de fulles de porta tallafocs, de dues fulles batents, de fusta o
metàl·lica, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals, desmuntatge dels panys
electrónics pels seu reaprofitament, guardant-los en caixes individuals, i càrrega manual
sobre camió o contenidor de la resta de runa
Altres conceptes
Arrencada de fulls i bastiments de tancaments exteriors d'alumini inclós el bastiment de base
amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge de pany de les portes de les habitacions i embalat per a dipositarlos al
magatzem de recanvis de l'alberg
Altres conceptes
Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+4 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Desmuntatge de vidre aïllant, de 4+CA+5 mm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega
manual del material desmuntat sobre camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de baixant i connexions als desguassos amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor
Altres conceptes

Pàg.:

26

5,56

€

5,56000

€

144,74

€

144,74000

€

8,89

€

8,89000

€

1,33

€

1,33000

€

5,38

€

5,38000

€

11,70

€

11,70000

€

6,67

€

6,67000

€

7,67

€

7,67000

€

12,79

€

12,79000

€

19,25

€

19,25000

€

13,76

€

13,76000

€

8,01

€

8,01000

€

7,15

€

7,15000

€

7,40

€

7,40000

€

3,11

€

3,11000

€
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P-190

P-191

P-192

P-193

P-194

P-195

P-196

P-197

P-198

P-199

K21JB111

K21JD111

K21JE111

K21JUBN1

K21JUBN4

K21JUX11

K21QU30A

K222UX12

K22JUX10

K4445111

B44Z5011

P-200

P-201

K45R11A1

u

Data: 22/03/19

Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes, mecanismes, desguassos i desconnexió de les
xarxes de subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor
Altres conceptes

u

Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

u

Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

u

m3

kg

kg

m2

15,72000

€

17,36

€

€

25,35

€

kg

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

36,90000

€

B0717000

kg

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

8,22000
41,88000

€
€

Instal·lació en paret existent de llinda prefabricada de 14 cm d'amplària i 1.95 m de llargària,
per a revestir, col·locada morter, incloent l'apertura de la rasa per encastar-la, i el ataconat
dels reclzaments

191,84

€

K4F7XK11

u

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

10,14000

€

B4F7LK10

u

Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1.95 m de llargària, per

11,23000

€

B0D625A0

cu

Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos

0,18834
170,28166

€
€

51,91

€

€

293,42

€

293,42000

€

33,24

€

33,24000

€

6,67

€

B0714000

kg

Morter sintètic epoxi de resines epoxi

6,67000

€

B09Z0001

u

Broquet d'injecció per a resines

150,36

€

B0715100

kg

150,36000

€

78,93

€

B09Z0001

u

Broquet d'injecció per a resines

0,96000

€

78,93000

€

B0715100

kg

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

4,10000

€

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, amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra

1,78

B0714000

kg

Morter sintètic epoxi de resines epoxi

€

17,70600
31,03400

€
€

Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en
Altres conceptes

0,86000
0,92000

€
€

Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i
raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les
armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi,
restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa
sobre contenidor

202,23

€

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1,5 m de fondària, a zones interiors o
exteriors amb paviment i solera per conduir els tubs d'aire condicionat entre punts de
connexió, realitzada amb compressor i amb transport de terres a l'exterior, càrrega sobre
camió o contenidor
Altres conceptes
Arrencada de plantes de la jardinera, i càrrega sobre contenidor, retirada de terres en sacs
d'1 m3 fins a lloc d'aplec amb mitjans manuals i camió grua
Altres conceptes

P-203

P-204

P-205

P-206

P-207

kg

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

18,85120

€

B0715100

kg

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

65,60000

€

B0314500

t

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

5,71865
112,06015

€
€

87,00

€

m

B0715100

220,06000

B0717000

K45RA2A1

28

part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de runa sobre contenidor

P-202
17,36000

Pàg.:

€

Desmuntatge d'element de cadira fixa a l'auditori, aplec de materials per a la seva
reutilització, o càrrega sobre camió o contenidor
Altres conceptes

m3

€

Data: 22/03/19

220,06

Arrencada d'aigüera, suports, aixetes, sifó, desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor
Altres conceptes

u

15,72

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

€

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament amb tubs, accessoris i aixetes per
bany BN101/BN102 , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes

u

27

25,35000

Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua i sanejament amb tubs, accessoris i aixetes per
bany BN01 , amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor
Altres conceptes

u

Pàg.:

Altres conceptes

Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals, passivat de les armadures,
imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines epoxi, restitució de la

P-208

K4FR11F1

m

Reparació d'esquerda en paret d'obra de ceràmica amb repicat i sanejament previ de la zona
afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S de diàmetre 10 mm,
separades cada 30 cm, reblert amb morter sintètic epoxi de resines epoxi, càrrega manual de
runa sobre contenidor

B0714000

kg

Morter sintètic epoxi de resines epoxi

B0B2A000

kg

Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

K4FRUX20

K4FRUX30

Altres conceptes

m

Altres conceptes

Reparació cantell voladis repicant els morters deteriorats fins arribar a les armadures,
raspatllat de les mateixes, apliació de passivant i pont d'unió i reconstrucció del volum amb
morters de reapració i arrebossat del conjunt, treballantamb plataforma elevadora

u

11,35000

€

0,38871
40,17129

€
€

87,59

€

17,70600

€

0,96000

€

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

4,10000
64,82400

€
€

Reparació cantell voladis del pont del pas entre edificis a la planta 1, repicant els morters
deteriorats fins arribar a les armadures, raspatllat de les mateixes, apliació de passivant i
pont d'unió i reconstrucció del volum amb morters de reapració i arrebossat del conjunt

53,80

€

Altres conceptes

K522U1NK

m2

Teulada de teula àrab mecànica de ceràmica color vermell, de 30 peces/m2, com a màxim,
col·locada amb morter mixt 1:2:10

65,20

€

B52211N0

u

Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color vermell, de 30 peces/m2, com a
Altres conceptes

13,53000
51,67000

€
€

K52RU008

m2

Repàs de coberta, amb neteja de canals de matolls i runa, substitució de teules trencades
amb teula àrab envellida, en una proporció de 5 u/m2, recol·locació teules mogudes, presa
d'una de cada cinc filades amb morter de ciment 1:8 i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

18,25

€

B52219N0

u

Teula àrab de ceràmica de fabricació mecànica color envellit, de 30 peces/m2, com a
Altres conceptes

2,30000
15,95000

€
€

K532J61K

m2

Coberta amb panell sandvitx de planxes d'acer amb aillament de poliisocianurat (PIR) amb
prestacions al foc millorades, amb un gruix total de 60 mm, amb la cara exterior nervada
color blanc i la cara interior llisa, prelacat en ambdues cares, gruix de les planxes (ext/int)
0.6/0.5 mm, junt longitudinal encadellat, amb fixació oculta amb tapajunts, amb un pendent
de >= 4%

38,29

€
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P-209

P-210

P-211

P-212

P-213

P-214

P-215

29

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 22/03/19

Pàg.:

30

m2

Panell sandvitx amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament de poliisocianurat (PIR) a

24,13950

€

B0111000

m3

Aigua

0,00880

€

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

1,28000
12,87050

€
€

B0710250

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons

0,72376

€

B0F1128L

u

25,82

€

Maó calat R-15 de 290x140x190 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
Altres conceptes

3,45000
24,24744

€
€

K6147R13

m2

Paredó recolzat divisori de 7 cm de gruix, supermaó de 500x200x70 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col·locat amb adhesiu cola en base escaiola

17,47

€

Altres conceptes

K5Z1FVK0

m2

B0F74240

u

Maó foradat senzill de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 77

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

K5Z26D31

m2

K5Z2FVKA

m2

B0F9C240

u

K5Z2FW4A

m2

Envanets de sostremort de maó foradat senzill, densitat LD, categoria I, de 290x140x40 mm,
col·locat amb morter mixt 1:2:10, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid

€

Altres conceptes

0,22050
22,97870

€
€

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat
Altres conceptes

11,52
11,52000

€
€

Solera de tauló ceràmic bisellat de 1000x200x40 mm, col·locat amb morter mixt 1:2:10,
recolzada sobre envanets de sostremort

16,52

€

3,38625
13,13375

€
€

21,32

€

Peça ceràmica amb bisell de 1000x200x40 mm

Altres conceptes

Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col·locat amb pasta de ciment ràpid, recolzada
sobre envanets de sostremort

u

Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria II, LD, segons la norma UNE-EN

B05B1001

kg

Ciment ràpid CNR4 en sacs

K5ZEV34J

m

P-218

2,62080

B0F85242

Altres conceptes

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a vora lliure, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

2,04250

€

1,39944
17,87806

€
€

22,47

€

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,96000

€

B0CHS34J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de des

6,31890

€

B7JZ00F6

m

Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada

2,66000
12,53110

€
€

20,54

€

K5ZEV54J

m

Altres conceptes

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de
desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a extrem del ràfec, col·locat amb fixacions
mecàniques, amb perfils conformats d' estanquitat

B0A5AA00

u

Cargol autoroscant amb volandera

0,96000

€

B0CHS54J

m

Remat de planxa d'acer plegada amb acabat prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de des

6,31890

€

B7JZ00F6

m

Perfil d'estanquitat per a remats de planxa d'acer plegada

2,66000
10,60110

€
€

47,67

€

18,87000
28,80000

€
€

Bonera de poliamida reforçada amb fibra de vidre de diàmetre 84 mm, amb base de 300x300
mm adherida sobre impermeabilització

50,91

€

Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre, de 84 mm de diàmetre, am
Altres conceptes

25,31000
25,60000

€
€

Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-15, de 290x140x190 mm ,
per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram
de paleta industrialitzat M 5 (5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

28,43

€

K5ZHAEB7

u

K5ZHUGE7

K6121512

Altres conceptes

Bonera de goma termoplàstica de diàmetre 140 mm, adherida sobre làmina bituminosa en
calent
u

u
u

m2

Bonera de goma termoplàstica, de 140 mm de diàmetre

Altres conceptes

P-219

P-220

P-221

B0A5AA00

BD515GE1

P-217

Pàg.:

B0C5A816

BD514EB0

P-216

Data: 22/03/19

B071ACE0

kg

Adhesiu cola en base escaiola, per a divisòria ceràmica

B0F85270

u

K61RUX10

P-223

P-224

P-225

P-226

€

Supermaó de 500x200x70 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 7
Altres conceptes

3,01215
11,28625

€
€

Reparació d'esquerda a la última filada d'el envà de fàbrica ceràmica, repicant els
revestiments fins a descobrir els maons, treient les peces trencades i col·locant de noves,
deixant una separació d'1 cm al sostre, retacant-lo amb guix mort, i tornant a fer els
revestiments interiros i exteriors

68,88

€

B0710150

t

Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons

B0F77240

u

K785UX10

m2

3,38000

€

Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-E
Altres conceptes

1,68000
63,82000

€
€

Impermeabilització de paraments horitzontals amb cautxú líquid, amb una dotació 2.5 kg/m2
prévia imprimació

34,21

€

B7521000

kg

Cautxú líquid sintètic, per a impermeabilitzacions

B75Z1100

kg

Imprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú líquid

K7B11190
B7B11190

P-222

m

3,17160

K7C76AF2

m2
m2

m2

7,92500

€

0,10350
26,18150

€
€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 90 a 100 g/m2,
col·locat sense adherir

2,54

€

Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 90 a 100 g/m
Altres conceptes

0,91300
1,62700

€
€

Aïllament amb làmina de polietilè expandit reticulat de 10 mm de gruix, amb una millora a
l'aïllament acústic a soroll d'impacte de 19 a 21 dB, i una resistència a la compressió > 21
kPa, segellada amb cinta adhesiva autoprotegida amb alumini, col·locada no adherida

5,21

€

Altres conceptes

B7C76A85

m2

Làmina de polietilè expandit reticulat, de 10 mm de gruix, amb una millora a l'aïllament

2,79400

€

B7CZ2P05

m

Cinta adhesiva bituminosa autoprotegida amb alumini, de 5 cm d'amplària

0,35574
2,06026

€
€

K81131B2

m2

23,77

€

23,77000

€

29,27

€

29,27000

€

62,25

€

62,25000

€

316,71

€

K81135D2

K81RX6C2

K83PUV20

m2

m2

m2

Altres conceptes

Arrebossat reglejat sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter de ciment 1:4, remolinat
Altres conceptes
Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb
morter mixt 1:0,5:4, remolinat
Altres conceptes
Reparació del l'arrebossat dles paramwnts exteriors, amb sanejament dels revestiemnts
deteriorats, i aplicació d'un arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, amb morter
mixt 1:2:10, remolinat
Altres conceptes
Coberta de passera P2 de plafons d'alumini conformats en semicercle de 560 mm de radi,
amb pannell multicapa de 4 mm de gruix, amb dues làmines d'alumini lacat de 0,5 mm de
gruix, adherides a nucli de poliestirè i fixades amb roblons d'alumini sobre perfileria d'alumini,
incloent junts d'estanqueitat entre plafons i amb la estructura d'alumini
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P-227

P-230

P-231

P-233

P-234
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16,50000

€

P-235

Estructura de suport per a pannells compostos d'alumini de 2000x1000 mm, feta amb

B0C5U015

m2

Safates conformades de pannell composite multicapa de 4 mm de gruix, amb dues là
Altres conceptes

134,40000
165,81000

€
€

Neteja de parament vertical de pedra amb aplicació durant 24 hores d'aigua nebulitzada amb
broquets cònics d'atomització hidràulica, amb orifici de sortida de 0,41 a 0,76 micres, i
diàmetre de gota de 80 a 120 micres, i escombrat posterior amb raig d'aigua a pressió i
raspall

9,45

€

K878C1G0

K878UX18

K894B009

m2

m3

m2

m3

m2

Aigua

Aigua

Pintura de zinc

B89Z9E00

kg

Pintura sintètica per a exteriors

m2
kg

Segelladora

B89ZPD00

kg

Pintura plàstica per a interiors

K898K2A0

m2
kg

m2

Altres conceptes

Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

B8ZA1000

K898J720

Altres conceptes

Neteja de pintura antiga, eliminant pintures mal adherides i punts de rovelll, i pintat de bigues
d'acer de la claraboia amb pintura sintètica per a exteriors, amb dues capes

kg

K898J2A0

Altres conceptes

Neteja del sostre del fons de la jardinera amb raig d'aigua a pressió, de 60 fins a 200 bar,
eliminant restes de morters, terra i elements inestables del fons per a col·locar la nova
impermeabilització

B89ZA000

B89ZR020

P-232

31

m2

B0111000

P-229

Pàg.:

B83ZUZ10

B0111000

P-228

Data: 22/03/19

Altres conceptes

Pintat de parament vertical/horitzontal de guix, amb pintura acrílica amb dues capes
Pintura acrílica, en fase aquosa

Altres conceptes

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

1,30400
8,14600

€
€

17,10

€

0,97800
16,12200

€
€

24,29

€

m2

Pintat de parament vertical exterior, amb pintura mineral al silicat, amb una capa de fons i
dues d'acabat

0,65025

€

B89ZB000

kg

Esmalt sintètic

4,49800
15,64675

€
€

37,43

€

K89BUXES

m2

Pintat d'escala metàl·lica d'emergència, barana, graons i estructura, previ raspatlat de les
pintures antigues i eliminació d'òxid, amb pintura de partícules metàl·liques, amb dues capes
d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat

B8ZAA000

kg

Imprimació antioxidant

B89ZM000

kg

Pintura partícules metàl·liques

K8KRUX10

m

Altres conceptes

Altres conceptes

Reparació de fissura de escopidor de pedra artificial, armat, amb repicat del formigó,
sanejament i raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat
de les armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines
epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual de
runa sobre contenidor

2,32764

€

4,82256
30,27980

€
€

71,87

€

5,48000

€

B0314500

t

Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm

4,96

€

5,71865
52,47135

€
€

K936U550

m2

Solera de formigó HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20
mm, de gruix 5 cm

16,88

€

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,
Altres conceptes

3,06683
13,81317

€
€

9,04

€

0,01061
9,02939

€
€

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
tipus CT-C30-F7-A12 segons UNE-EN 13813, d'assecatge ràpid, aplicada manualment

24,39

€

Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C30 de resistència a compressió,
Altres conceptes

20,24000
4,15000

€
€

K93AD175K m2

Recrescuda i anivellament del suport de 10 mm de gruix, amb pasta autoanivellant de ciment
d'assecatge ràpid tipus CT-C30-F7-A2 segons UNE-EN 13813 de la casa MAPEI model
TOP-CEM PRONTO o equivalent, aplicada manualment

36,98

€

B0731961K9E kg

Morter hidràulic monocomponent i autoalisante d'altes prestacions per regularització d
Altres conceptes

31,68000
5,30000

€
€

K93Z1R20

Aplicació d'imprimació de resines per a posterior col·locació de recrescuda amb pasta
autonivellant sobre suport de formigó i morter de ciment

3,33

€

Imprimació de resines per a l' adherència de morters i adhesius per a ceràmica sobre
Altres conceptes

0,60900
2,72100

€
€

Paviment vinílic homogeni amb granilats d'alumini,regorçata amb fibra de vidre, en rotlle,
específic per a sales humídes, classe 3 (Rd> 45) UNE_ENV 2633:2002, i gruix de 2 mm,
model Aquarius de la casa ALTRO o equivalent, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió
aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm, inclos folrat de mitges
canyes laterals fins perfil de remat

46,92

€

0,65025

€

1,22522
3,08453

€
€

9,81

€

6,12612
3,68388

€
€

5,75

€

P-238

B064300C

P-239

3,99330

€

0,65025
4,14645

€
€

11,08

€

kg

Pintura de fons a base de silicats, per a exteriors

2,01800

€

B89ZNU40

kg

Pintura mineral al silicat d'un component, amb color d'intensitat forta, per a exteriors

4,47300

€

B8ZAT030

l

Diluent de pintura mineral al silicat per a interiors i exteriors

0,94900
3,64000

€
€

K93A13D0
B7C2P100

P-240

K93AD165
B0731773

P-241

B8ZAT130

Altres conceptes

Segelladora

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

€

K898U005

kg

kg

8,79

Altres conceptes

B8ZA1000

B0717000

€
€

Segelladora

€

€

1,22522
3,87453

kg

1,03500

8,20000

Pintura plàstica per a interiors

B8ZA1000

Protector químic insecticida-fungicida per a fusta (TP8)

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

kg

Pintura plàstica tixotròpica per a interiors

kg

kg

B89ZPD00

kg

B8ZA3000

B0715100

€

B89ZSD00

€

€
€

0,65025

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura plàstica tixotròpica, amb una capa
segelladora i dues d'acabat

21,83

1,64220
20,65625

Segelladora

m2

Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

32

€

kg

K898KTA0

P-237

m2

Pàg.:

1,99155

B8ZA1000

Altres conceptes

P-236

K89A2BB0

Data: 22/03/19

P-242

B07Z1R11

P-243

K9P2UA20

m3

m2
m2

m2
kg

m2
kg

m2

Altres conceptes

Recrescuda del suport de paviments, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment 1:6
Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix

Altres conceptes

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
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P-244

P-245

P-246

P-247

P-248

P-249

B9P20195

m2

Làmina de PVC homogeni en rotlle, classe 34-43 segons UNE-EN 649 i de 2.4 mm de

B0901000

kg

Adhesiu en dispersió aquosa

B9PZ1400

m

Cordó de PVC de 4 mm de diàmetre

K9P4UZ10

m2

kg

Adhesiu de resines epoxi

B9P4AC47

m2

K9U8UR20

u

P-251

Altres conceptes

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic a la paret, model CAP STRIP C8 d'Altro, d'alumini
anoditzat, de 45 mm d'alçada 2 mm de gruix col·locada amb fixacions mecàniques.

Altres conceptes

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic en els punts de transició a altre tipus de paviment,
model Visege VR d'Altro, d'alumini anoditzat, de 30 mm d'amplada i 8 mm de gruix col·locada
amb fixacions mecàniques.
Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

B9U8UT05

m

B0F1D2A1

u

Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE

7,19928

€

B064300C

m3

Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm,

3,50154

€

0,33056

€

64,67

€

Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2, per a soldar

2,24000

€

11,00000
4,00000

€
€

BF11H800

m

Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, d'1´´1/2 de mida de rosc

9,22080

€

BFY11820

u

Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 1´´1/2,

0,66000

€

17,56

€

B0A71H00

u

Abraçadora metàl·lica, de 47 mm de diàmetre interior

0,15840
52,39080

€
€

48,57

€

13,20000

€

0,18000
4,18000

€
€

15,75

€

€
€

Peça d'alumini per fixar el paviment en els punts de transició a altre tipus de paviment,
d'alumini anoditzat, de 30 mm d'amplada i 8 mm de gruix col·locada amb fixacions
mecàniques.

15,75

€

m

Rectificació del traçat dels conductes de calefacció de tub d'acer negre, de fins a 2´´ de
diàmetre, amb grau de dificultat alt
u

11,55000
4,02000

B9U8UT05

m

€
€

BFW11820

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic en els punts de transició a altre tipus de pav
Altres conceptes

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

KF11UXR1

0,00163
103,18699

€

€

u

P-253

Altres conceptes

0,18000

0,18000

B0A61500

m2

€

€

u

KC1F9822

114,22

15,18

B0A61500

kg

Pericó de pas i tapa fixa, de 45x45x50 cm de mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de
maó calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per dins amb morter 1:8, sobre solera
de formigó en massa de 10 cm

Peça per a formació de mitja canya amb acabat exterior semicircular per paviments vinílics
tipus Altro, de radi 20 mm , per a sòcol, col·locat amb tacs d'expansió i cargols

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

B44ZB05A

u

Aigua

u

u

€

KD352356

m3

B0A61500

KB1R122A

47,91

P-252

€
€

B0111000

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic a la paret, model CAP STRIP C8 d'Altro, d'a

u

€
€

55,03000
21,18000

€
€

m

u

0,10560
19,99215

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4
Altres conceptes

33,20900
11,34940

B9U8UT03

KAWS1230

€

m2

34

Làmina de cautxú per pa paviment, d'Arttigo tipus Screed o equivalent, de superficie lli
Altres conceptes

Mitja canya Altro R20

m

0,86625

BC1F9822

Pàg.:

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

m

K9U8UT0A

€

Data: 22/03/19

t

B9U8U200

m

25,95600

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

B0512401

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

K9U8UT05

33

€

u

m

Pàg.:

3,35160

B0A61500

K9U8UT03

Altres conceptes

Paviment de cautxú d'Artigo tipus Screed, de superficie llisa amb efecte polit i tractament de
protecció superficial PRO o equivalent, en rotllos de 14 x 1,9 m, classe 23-34-43 segons la
norma UNE-EN 685 i de 3 mm de gruix, col·locat amb adhesiu de resines epoxi

B0907000

BAWS1230

P-250

Data: 22/03/19

P-254

P-255

0,18000

€

Peça d'alumini per fixar el paviment vinílic en els punts de transició a altre tipus de pav
Altres conceptes

11,55000
4,02000

€
€

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb polsador de
desbloqueig, força de retenció de 545 N, 24 V c.c. de tensió d'alimentació, amb placa
ferromagnètica articulada, segons la norma UNE-EN 1155, fixat a la paret

64,03

€

Retenidor electromagnètic per a porta tallafocs de fulles batents, amb caixa, amb pols
Altres conceptes

48,91000
15,12000

€
€

Reparació puntual de barana de perfils d'acer, amb suplement o substitució de travessers o
brèndoles, amb soldadura en l'obra

52,94

€

Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformat
Altres conceptes

16,20000
36,74000

€
€

Vidre aïllant de lluna incolora de 6 mm de gruix, cambra d'aire de 8 mm i lluna de 4+4 mm de
gruix amb 1 butiral translúcid de lluna de reflector de control solar, classe 2 (B) 2 segons
UNE-EN 12600, col·locat amb perfils conformats de neoprè sobre alumini o PVC

76,21

€

P-256

KF53UXR1

u

Abraçadora plàstica, de 18 mm de diàmetre interior

0,16240

€

BF538300

m

Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons la

5,35500

€

BFW528B0

u

Accessori per a tub de coure 18 mm de diàmetre nominal per a soldar per capil·laritat

1,04800

€

BFY5A800

u

Part proporcional d'elements de muntatge , per a tub de coure sanitari de 18 mm de di
Altres conceptes

0,38000
41,62460

€
€

Sistema de control anti-aus amb una banda de policarbonat transparent amb 4 fileres de
pues d'acer inoxidable, fixada mecànicament

19,21

€

KQZ8U014

m

BQZ8U014

m

Sistema de control anti-aus constituit per una banda de policarbonat transparent amb

B0A61500

u

Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

L81R7304

L81R7306
B0521100

P-258

Rectificació del traçat de les instal·lacions d'aigua freda o calenta sanitaria, de tub de coure
R220 (recuit) de diàmetre fins a 22 mm de diàmetre nominal, d'1 mm de gruix, segons norma
UNE-EN 1057, soldat per capil·laritat, amb grau de dificultat alt i col·locat superficialment

B0A75700

B0521100

P-257

m

Altres conceptes

P89RUX50

u

Altres conceptes

Reposició d'enguixat d'1 m2 en paret o sostre pla
kg

m2
kg

pa

Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

Altres conceptes

Reposició d'enguixat de més de 4 m2 en paret o sostre pla
Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1

Altres conceptes

Partida alçada a justificar per imprevistos, per un valor del 12% del pressupost, sense la
partida de seguetat i salut.
Sense descomposició

12,39000

€

0,54000
6,28000

€
€

29,27

€

2,40000
26,87000

€
€

24,61

€

1,80000
22,81000

€
€

87.789,86

€

87.789,86000

€

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE
L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA
ANNEX 4: PLEC DE CONDICIONS

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE
L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA
PLEC DE CONDICIONS
INTRODUCCIÓ

llosseres, préstecs o abocadors, distàncies de tranport, característiques dels materials de l’explanació, justificació
de preus, etc.), llevat que aquetes dades apareixin en algun document contractual.
El Contactista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del projecte.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes
com a document que complementi el Plec de ondicions Generals, prevaleix el que s’ha prescrit en les
Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents prevaleixen sobre les Prescripcions
Tècniques Generals.

Aquest Plec de Condicions està estructurat en dues parts, una de Prescripcions Generals i altra de Prescripcions
Tècniques Particulars, amb les especificacións tècniques dels materials i de les unitats d’obra.

El que s’ha esmentat al Plec de Condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri del Director, quedin suficientment definides les unitats
d’obra corresponents, i aquestes tinguin preu al Contracte.

La primera part estableix les relacions dels documents del projecte, les seves prioritats, las relacions entre la
Direcció d’Obra i el Contractiste, les diferents obligacions de cada un d’ells i l’organització general de l’obra,
terminis de garantía, normativa aplicable, etc.

1.3 DIRECCIÓ D’OBRA.

La segona part, d’especificacions tècniques, es el conjunt de característique que hauran d’acomplir els materials
emprats a la construcció, així com la tècnica de la seva col.locació a l’obra, les característiques que han de tenir
cada una de les unitats d’obra una vegada executades, i les condicions d’execució per a que s’assoleixin aquestes
característiques.

PART PRIMERA
1. PRESCRIPCIONS GENERALS
1.1 INTRODUCCIÓ
Les Condicions Generals del present Plec tindran vigència mentre no siguin modificades per les Prescripcions
Tècniques Particulars del Projecte.

1.2 DOCUMENTS DEL PROJECTE
El projecte consta dels següents documents:
- Document núm. 1: Memòria i Annexos.

Les funcions del Director, en ordre a la direcció, control i vigilància de les obres que fonamentalment afecten a les
relacions amb el contractista, són les següents:
- Exigir al Contractista, directament o a través delpersonal a les seves ordres´el compliment de les condicions
contractuals.
- Garantitzar l’execució de les obres amb estricta subjecció al projecte aprovat, o modificacions autoritzades, i
el compliment del programa de treballs.
- Definir aquelles condicions tècniques que els Plecs de Prescripcions corresponents deixen a la seva decisió.
- Resoldre totes les qüestions tècniques que surtin en quant a la interpretació de plànols, condicions de
materials i d’execució d’unitats d’obra , sempre que no es modifiquin les condicions del Contracte.
- Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres que impedeixin el normal compliment del
cotracte o aconsellin la seva modificació, tramitant, en el seu cas, les propostes corresponents.
- Posposar les actuacions procedents per obtenir, dels organismes oficials i dels particulars, els permisos i
autoritzacins necessàris per l’execució de les obres i ocupació dels béns afectats per elles i resoldre els
problemes plantejats pels serveis i servitudsrelacionats amb les mateixes.
- Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d’urgència o gravetat, la direcció inmediata de
determinades operacions o treballs curs; per el qual el Contractista haurà de posar a la seva disposició el
personal, material de l’obra i maquinària necessària.
- Acreditar al Contrectistales obres realitzades, conforme al disposat als documents de contracte.
- Participar en les recepcions provisional i definitiva i redactar la liquidació de les obres, conforme a les normes legals
establertes.

El contractista estarà obligat a col·laborar amb el Director pel normal compliment de les funcions d’aquest
encomanat.

- Document núm 2: Plànols.
- Document núm. 3: Plec de condicions.

1.4 ORGANITZACIÒ I REPRESENTACIÓ DEL CONTRACTISTA

- Document núm 4: Pressupost.

El contractista designarà el seu “Delegat d’obra”, en les condicions que determinen les clàusules 5 i 6 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat.

El contingut d’aquests documents està detallat a la Memòria.
S’entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al Contracte i que són d’obligat acompliment,
llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en cas de licitació sota pressupost, són:
- Plànols.
- Plec de Condicions (amb els dos capítols de Prescripcions Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques
Particulars).
- Pressupost
La resta de Documents o dades del Projecte són informatius, i estan constituïts per la Memòria, amb tots els seus
Annexos, els Mesuraments i els Pressupostos Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Administració, sense que
això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes dades han de
considerar-se , tant sols com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els
seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, definits a l’apartet anterior, constitueixen la base del Contracte; per tant, el
Contractista no podrà al·legar cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als
documents informatius (com, per exemple, preus de bases de personals, maquinària i materials, fixació de

En relació a l’”Oficina d’obra” i “Llibre d’Ordres”, hom es regirà pel que disposen les clausules 7, 8 i 9 de l’esmentat
Plec de Clusules Administratives Generals per a la Contractació d’obres de l’Estat. El contractista està obligat a
dedicar a les obres el personal tècnic, que es va comprometre a la licitació.
El personal del Contractista col·laborarà amb el Director, i la Direcció, pel normal acomplimentde les seves
funcions.
Abans d’iniciar-se els treballs, la representació del Contractista i la Direcció d’obra, acordaran els detalls de les
seves relacions, establint-se models i procediments per la comunicació entre ambdós, transmissió d’ordres, així
com la periodicitat i nivell de reunions pel control de la marxa de les obres.

1.5 ACOMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS.
Hom es regirà pel que s’estipula a les clàusules 11, 16, 17 i 19 del “Plec de clàusules Administratives Generals”.
Així mateix s’acompliran els requisits vigents per a l’emmagatzematge i la utilització de carburants, prevenció
d’incendis, etc., i s’ajustarà a l’esmentat Codi de Circulació, Reglament de la Policia i conservació de carreteres,
Reglament electrotècnic de baixa tensió, i a totes les disposicions vigents que siguin d’aplicació en aquells treballs
que, directa o indirectament, siguin necessaris per l’acompliment del contracte.
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1.6 DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES
La disposició general de les obres a executar, queden descrites en els plànols, la memòria, i l’estat d'amidaments
adjunts.
Totes les obres s'executaran amb subjecció a aquest documents del projecte, així com als detalls i instruccions
que faciliti la direcció facultativa de l'obra.

1.7 INDEMNITZACIONS PEL COMPTE DEL CONTRACTISTA

El Contractista obtindrà, al seu càrrec, l’autorització per a l’ús de préstecs, anant, també, al seu compte totes les
despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin.
El Contractista notificarà a la Direcció de l’Obra, amb la suficient antelació, les procedències dels materials que es
proposa utilitzar, aportant les mostres i les dadesnecessàries, tant pel que es refereix a la quantitat com a la
qualitat.
En cap cas podràn ser arreplegats ni utilitzats a l’obra materials la qual procedènciano hagi estat aprovada pel
Director.

Hom es regirà pel que disposi l’article 134 del Reglament General de Contractació de l’Estat i la clàusula 12 del
“Plec de Clàusules Administratives Generals”.

1.11 DESVIAMENTS PROVISIONALS

Particularment, el Contractista haurà de reparar, al seu càrrec, els serveis públics o privats fets malbé,
indemnitzant a a les persones o propietatss que resultin perjudicades.

El Contractista executarà o condicionarà, en el moment oportú, les carreteres, camins i accessos provisionals pels
desviaments que imposin les obres, en relació al tràfic general i als accessos dels confrontants, d’acord amb el
que es defineix al Projecte o amb les instruccions que rebi la Direcció.

El Contractista adoptarà les mesures necessàries per tal d’evitar la contaminació de rius, llacs o dipòsits d’aigües,
així com del medi ambient , per l’acció de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i serà responsable dels
damnatges i perjudicis que es puguin causar.

Els materials i les unitats d’obra que comporten les esmentades obres provisionals, acompliran totes les
prescripcions del present Plec, com si fossin obres definides.

El Contractista haurà de mantenir durant l’execució de l’obra, i refer quant aquesta finalitzi, les servituds afectades,
conforme estableix la clàusule 20 de l’esmentat “Plec de Clàusules Administratives Generals”, sent a compte del
Contractista els treballs necessaris per a tal fi.

1.8 DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA.
Amés de les despeses i les taxes, que es nomenen a les clàusules 13 i 38 del “Plec de Clàusules Administratives
Generals”, seran a càrrec del Contractista, si a les Prescripcions Tècniques Particulars o al Contracte no es preveu
explícitament el contrari, les següents despeses:
-

Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària.
Despeses de construcció i retirada de tota mena construccions auxiliars, instal3lacions, ferramentes, etc.
Despeses de llogaters o d’adquisició de terrenys per a dipòsits de de maquinària i materials.
Despeses de protecció d’amàs i de la pròpia obra contra tot deteriorament.
Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions pel subministrament d’aigua i d’energia elèctrica
necessaris per a l’axecuciö de les obres, així com dels drets, taxes o impostos de presa, comptadors, etc.
Despeses i indemnitzacions que es produeixen a les ocupacions; despeses d’explotació i utilització de
préstecs, pedreres, lleres iabocadors.
Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l’obra i de zones
confrontades afectades directament per les obres, etc.
Despeses de permisos o llicències o necessàries per a l’execució , excepte les que corresponen a
Expropiacions i Serveis afectats.
Despeses ocasionades pel subministrament i col·locació dels cartells anunciadors de l’obra.
Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerarà inclosa als preus unitaris contractats.

Aquestes obres seran d’abonament, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars es digui
expressament el contrari, és a dir, amb càrrec a les partides alçades que per tal motiu figurin al Pressupost o, en
casde que no hi siguin, valorades segons els preus de Contracte.
Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris, per a l’execució normal de les obres, a criteri de la
Direcció no seran d’abonament, i en aquest cas, serà conveniència del Contractista facilitar o accelerar l’execució
de les obres.
Tampoc seran d’abonament els camins d’obra, tal com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris per
a la circulació interior de l’obra, per a transportdels materials, per a accessos i circulació del personal de
l’Administració, o per a visites d’obra. Malgrat tot, el Contactista haurà de mantenir els esmentats camins d’obra i
accessos en bones condicions de circulació.
La conservació, durant el termini d’utilització d’aquestes obres provisionals, serà a càrrec del Contractista.

1.12 PARTIDES ALÇADES.
Les partides “a justificar” es pagaran d’acord amb allò estipulat a la clàusula 52 del Plec de Clàusules
Administratives Generals; es justificaran a partir dels preus unitaris de la justificació de Preus.

1.13 OBRES NO ESPECIFICADES EN AQUEST PROJECTE
Si en el transcurs del treball fos necessari qualsevol mena d'obra que no figurés especificada en aquest projecte,
el contractista té l'obligació d'executar-la d'acord amb les instruccions que amb tal finalitat rebrà de la Direcció
Facultativa de l'obra, i s'establirien si calgués, els preus contradictoris de les noves unitats d'obra

1.9 REPLANTEIG DE LES OBRES

1.14 OBRES MAL EXECUTADES

El contractista realitzarà tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execució de les
obres, els quals han de ser aprovats per la Direcció.

El contractista tindrà l'obligació d'enderrocar i tornar a executar tota obra no efectuada d'acord amb les
prescripcions d'aquest Plec de Condicions i amb les instruccions de la Direcció Facultativa sense que li serveixi de
pretext el fet de que el Director de les obres o els seus delegats no s'haguessin adonat de la falta durant
l'execució.

També haurà de materialitzar, sobre el terreny, tots els punts de detall, que la Direcció consideri necessaris per a
l’acabament exacte, en planta i perfil, de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d’obra, necessaris per
a aquests treballs, aniran a càrrec del Contractista.

1.10 MATERIALS.

1.15 TERMINI DE GARANTIA.

A més del que es disposa a les Clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del “Plec de Clàusules Administratives Generals”,
caldrà observar les següents prescipcions:

El termini de garantia de l’obra serà l’epecificat per a cada part de l’obr a la Lley d ela Edificació, comptat a partir
de la Recepció Provisional, llevat que en el Plec de Condicions Tècniques Particulars, o en el Contracte, es
modifiqui aquest termini.

Si les procedències dels materials fossin fixades als documents contractuals, el Contractista haurà d’utilitzar,
obligatòriament, les esmentades procèdencies, llevat autorització explícita del Director de l’obra. Si fos
imprescindible, a judici de l’Administracio, canviar aquell origen o procedència, hom es regirà pel que es disposa a
la clàusula 60 del “Plec de Clausules Administratives Generals”.
Si per no acomplir les Prescripcions del present Plec es rebutgen materials procedents de l’explanació, préstecs o
pedreres, que figuraran com a utilitzables només als documents informatius, el Contractista tindrà l’obligació
d’aportar altres materials, que acompleixin les Prescripcions, sense que per això, tingui dret a un nou preu unitari.
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Aquest termini s’entendrà a totes les obres executades sobre el mateix Contracte (obra principal, balisatge,
senyalització, instal·lacions elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.
En cas de Recepcions parcials, hom es regirà pel que disposa el Reglament General de Contractació de l’Estat.

1.16 CONSERVACIÓ DE LES OBRES.
Es defineix com a conservació de l’obra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments, reparació i tots aquells
treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en perfecte estat de funcionament i policia. Lesmentada
conservació s’estén a totes les obres execuutades sota el mateix Contracte.
A més del que es prescriu al present Article, hom es regirà pel que es disposa a la clàusula 22 del “Plec de
Clàusules Administratives Generals”.
El present Article serà d’aplicació des de l’ordre d’endegament de les Obres fins a la recepció definitiva. Totes les
despeses generades per aquest concepte seran a càrrec del Contractiste.
Tambè seran a càrrec del Contractiste la reposició d’elements que s’hagin deteriorat o que hagin estat objecte de
robatori. El Contractista haurà de tenir en compte, al càlcul de les seves propsicions econòmiques, les despeses
corresponents a les reposicions esmentades o les asegurances que siguin convenients.

1.17 DESVIAMENT DE SERVEIS
Abans de començar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els plànols i dades de que dispòsi, o
mitjançant la visita als serveis, si es factible, haurà d’estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i
instal.lacions afectats, considerar la millor manera d’executar els treballs per a no fer-los malbé, i assenyalar
aquells que en darrer terme, consideri necessari modificar.

El programa de Control de Qualitat es regirà pels següents conceptes:
- Direcció d’Obra: Demanarà que es realitzin els assaijos d’homlogació i contradictoris que consideri necessaris
i tindrà accès a totes les feines de l’obra, fonts de subministrament, fàbriques i processos de producció,
laboratoris i arxius de Control de Qualitat del Contractista o Sobcontractistes del mateix, havent de
subministrar el Contractista tots els materials a assajar, essent el cost a compte dela propietat a excepció de
tenir que realitzar assaigs per haver estat rebutjats per la Direcció.
- Contractista: Ès responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessaries per a què la
construcció de l’obra s’ajusti a les consdicions requerides al Projecte. El responsable del control de Qualitat
del Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció d’Obra a la presa de mostres i a la
realització d’assaigs “in Situ” que esrealitzin.
El Contractista es responsable de que tots aquells materials que tenen regulat sistemes d’homologació, certificats
o segells de qualitat, o altres mètodes oficials de Control de Qualitat, siguin subministrats per empreses que
disposin d’aquestes homologacions, i que els materials vinguin acompanyats dels segells, crtificats i documentació
acreditativa corresponent.
- La Direcció d’Obra prepararà un Pla de Control de Qualitat per a les activitats o fase de l’obra.
- Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüencia de les obligacions que contrau en compliment del
Plecs de prescripcions, seran de la seva comtpe i s’entenen inclosos en els Preus de Contracte.

Si el tècnic Director es mostra conforme, sol.licitarà de l’Empresa i Organismes corresponents, la modificació
d’aquestes instal.lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjançant factura. En cas d’existir una partida per a
abonar els esmentats treballs, el Contractista tindrà en compte , en el càlcul de la seva oferta econòmica, les
despese corresponents a pagaments per Administració, ja que s’abonarà unicament l’import de les factures.

1.20.1 NORMATIVA.

Malgrat tot, si amb la finalitat d’accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col.laboració del
Contractista, aquest haurà de presentar l’ajuda necessària.

1.20.1.1 APLICACIÓ AL PROJECTE

1.18 MESURES D’ORDRE I SEGURETAT
El Contractista resta obligat a adoptar les mesures d’ordre i seguretat necessàries per a la bona i segura marxa
dels treballs.
En tot cas, el constructor serà única i exclusivament,el responsable durant l’execució de les Obres de tots els
accidents o perjudicis que pugui sofrir llur personal o causar-los a d’altres persones o Entitats. En conseqüencia, el
constructor assumirà totes les responsabilitats annexes a l’acompliment de la Llei sobre accidents de treball.

La llista de normativa està a la memòria, a l’apartat “MN Normativa Aplicabe”

S'hauran de fer els controls de recepció de tots els materials, per comprovar que compleixen les especificacions
dels seus plecs de condicions tècniques corresponents. S’utilitzaran com a plecs de referència els Plecs de
Condicions Tècniques de la base de dades del Banc BEDEC, de l’ITec versió gener 2016.
S'han de demanar la documentació que acrediti la possessió dels segells de marcatge CE amb el procediment
establert per a cada material d’acord amb la normativa vigent en el moment d’executar l’obra. S’utilitzaran com a
referència les llistes publicades pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i les llistats obtinguts
de la base de dades BEDEC 2016, que s’adjunta.

Serà obligació del Constructor la contractació de l’assegurança contra el risc per incapacitat permanent o mort dels
seus obrers.

També s’han de demanar els certificats de qualitat i homologacions oficials dels productes utilitzats a tots els
productes que en el moment de la seva utilització estiguin obligats a fer-ho, d’acord amb les directius de la
Comunitat Econòmica Europea, recollits a la normativa d’àmbit estatal.

1.19 ABONAMETS D’UNITATS D’OBRA

Sobre les partides executades s’han de fer les controls per garantir que compleixen els requisits indicats al plec de
condicions tècniques, i s’utilitzarà com a referència Plecs de Condicions Tècniques de la base de dades del Banc
BEDEC, de l’ITec versió gener 2016, que s’adjunten.

Els conceptes mesurats per totes les unitats d’obra i la manera d’abonar-los, d’acord amb el Quadre de preus
numero 1, s’entendrà qe es refereixen a unitats d’obra totalment acabades.
Al càlcul de la proposició econòmica, s’haurà de tenir en compte que qualsevol material o treball necessari pel
correcte acabament de la unitat d’obra, o per assegurar el perfecte funcionament de la unitat d’obra en relació a la
resta d’obra realitzada, es considerarà inclòs als preus unitarisdel Contracte, no poden ser objecte de sobrepreu.
L’ocasional omissió dels esmentats elements als Documents del Projecte no podrà se objecte de reclamació, ni de
preu contradictori, per considerar-los expressament inclosos als presu del Contracte.
Els materials i operacions esmentades són els considerats com a necessaris i d’obligat acompliment de la
normativa a l’apartat on es relacionen les disposicions legals vigents.

1.21 TERMINI D'EXECUCIÓ
El contractista començarà les obres tan aviat com rebi les ordres de la Direcció Facultativa i d'acord amb els
terminis legals establerts.
Les obres hauran de seguir el ritme que determini la Direcció Facultativa, a fi de que finalitzin dins del termini
previst al contracte entre el promotor i el contractista. L’obra està prevista que tingui una durada de 6 mesos.
Barcelona, 20 desembre del 2018

1.20 CONTROL DE QUALITAT
S’enten per Control de Qualitat el conjunt de les accions planejades i sistemàtiques necessaries per a tenir la
confiança adequada de que totes les estructures, components i instal.lacions es construeixen d’acord amb el
Contracte, Codis i Normes i especificacions de disseny del present Projecte.
El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:
- Qualitat de les materies primeres (seguiment dels documents de marcatge CE segons Annex)
- Qualitat d’equips o materials subministrats a l’obra, incloent-hi el procès de fabricació
- Qualitat d’execució de les obres (apartat 5 dels plecs de condicions)
- Qualitat de l’obra acabada (inspecció de proves)

J.M.Mir Casasnovas
Arquitecte
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PART SEGONA CONDICONS TÈCNIQUES PARTICULARS
INTRODUCCIÓ
Aquest Plec de Condicions Tècniques Particulars comprèn el conjunt de característiques que hauran d’acomplir
els materials emprats a la construcció, així com les tècniques de la seva col·locació en l’obra i les que hauran de
manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i obres accèssories i dependents. Per qualsevol tipus
d’especificació no inclosa en aquest Plec es tindrà en compte el que indiqui la normativa esmentada a l’apartat
2.13.
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BMATERIALS
B0 - MATERIALS BÀSICS
B03 - GRANULATS
B033 - GRAVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B033RJ00,B0331Q10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents:
Confecció de formigons
Confecció de barreges grava-ciment per a paviments
Material per a drenatges
Material per a paviments
El seu origen pot ser:
Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural
Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire
Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenints d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus
Els granulats naturals poden ser:
De pedra granítica
De pedra calcària
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han considerat són els següents:
Granulats reciclats provinents de construcció de maó
Granulats reciclats provinents de formigó
Granulats reciclats mixtes
Granulats reciclats prioritariament naturals
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.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós,
granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament
la DF.
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes.
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2)
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:
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.
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.
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ:
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica superior al 10% en pes.
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS:
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres enderrocs.
Contingut de formigó: > 95%
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
Ús admissible:
Drenatges
Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes d'exposició I o Iib
Protecció de cobertes
Bases i subbases de paviments
GRANULATS RECICLATS MIXTES:
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3.
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes
Contingut d'elements metàl·lics: Nul
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Ús admissible:
Drenatges
Formigons en massa
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigó.
Ús admissible:
Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves:
Per a confecció de formigons
Per a drens
Per a paviments
Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES
Contingut de silicats inestables: Nul
Contingut de compostos fèrrics: Nul
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut 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
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà menor que les següents dimensions:
0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la
direcció de formigonat)
1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle <=45º (amb la direcció de formigonat)
0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents:
Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim
Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer punt i el segon del paràgraf anterior.
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas.
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1): Color més clar que el patró
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2):
Per a graves calcàries i granítiques: <= 1,5% en pes
Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals: < 3%
Per a granulats reciclats mixtos: < 5%
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35%
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):
Granulats naturals <= 1% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Granulats naturals: <= 1% en pes
Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes
Granulats reciclats mixtos: <= 1% en pes
Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes
Altres granulats: <= 0,4% en pes
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Granulats naturals: <= 0,8% en pes
Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1):
Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració: <= 0,05% en massa
Formigó pretesat: <= 0,03% en massa
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
Contingut de pirites o d'altres sulfurs: 0%
Contingut d'ió Cl-:
Granulats reciclats mixtos: < 0,06%
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts.
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...):
Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos: < 0,5%
Altres granulats: Nul
Contingut de restes d'asfalt:
Granulat reciclat mixt o provinent de formigó: < 0,5%
Altres granulats: Nul
Reactivitat:
Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 EX): Nul·la
Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2): Nul·la
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic: <= 18%
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles):
Granulats gruixuts naturals: <= 40
Absorció d'aigua:
Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6): < 5%
Granulats reciclats provinents de formigó: < 10%
Granulats reciclats mixtos: < 18%
Granulats reciclats prioritariament naturals: < 5%
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2:
Granulats gruixuts naturals: <= 18%
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.
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Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques 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
GRAVA PER A DRENATGES:
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres
materials estranys.
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de
ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.
Plasticitat: No plàstic
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2): <= 40
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30
Condicions generals de filtratge:
F15/d85: < 5
F15/d15: < 5
F50/d50: < 5
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar)
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser:
F60/F10: <20
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua:
Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1
Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2
Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2
Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del
sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de
filtres geotèxtils.
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica
de la fracció del mateix inferior a 25 mm.
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 1 mm.
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents condicions:
Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm
Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502).
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat
Els àrids s'emmagatzemaran 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
GRAVA 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).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
GRAVA PER A PAVIMENTS:
* 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)
GRAVA PER A DRENATGES:
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 o planta subministradora en cas de material reciclat
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
El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentació que garanteixi el compliment de les especificacions establertes a la norma EHE-08, si el
material s'ha d'utilitzar en la confecció de formigons.
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:
Índex de llenques (UNE-EN 933-3).
Terrossos d'argila (UNE 7133)
Partícules toves (UNE 7134)
Coeficient de forma (UNE EN 933-4)
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).
Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1)
Assaig petrogràfic
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).
Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2).
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).
Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2).
Assaig d'identificació per raigs X.
Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent.
Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del
material:
Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1)
Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101)
Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2)
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de contenir:
Classificació geològica
Estudi de morfologia
Aplicacions anteriors
Assaigs d'identificació del material
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES:
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:
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. 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.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES:
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en
l'execució del reblert.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B053 - CALÇS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0532310.
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1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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,
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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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 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:
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.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B05 - AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS
B05A - BEURADES I MATERIALS PER A REJUNTAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B05A2203.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir junts entre diferents materials o protegir en front la corrosió armadures actives
d'elements pretesats o postesats.
S'han considerat els tipus següents:
Mescla de caràcter col·loïdal formada principalment per ciment, aigua i, eventualment, sorra fina i additius, utilitzades en estructures amb armadures pretesades i
postesades
Material format per la mescla d'un conglomerant, càrregues minerals i additius, apte per a omplir els junts entre les rajoles ceràmiques que formen els revestiment de
parets o paviments situats en interior o exteriors.
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S'han considerat els tipus següents de material per a rejuntat de rajoles ceràmiques:
Material de rejuntat cimentós (CG): Mescla de conglomerant hidràulic, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que únicament cal incorporar aigua o addició
líquida en el moment abans d'utilitzar-se.
Material de rejuntat de resina reactiva (RG): Mescla de resines sintètiques, càrregues minerals i additius orgànics o inorgànics, que endureixen per una reacció química.
BEURADA DE CIMENT:
Els components de la beurada: aigua, àrids, additius i ciment, compliran les condicions generals com a components de formigó, a més de les indicades a aquest apartat.
S'ha d'establir la fórmula de treball de la beurada, que haurà d'incloure com a mínim, les següents dades:
La granulometria dels àrids (si és el cas).
La dosificació de ciment, aigua, àrids i, si és el cas, de cada additiu, referides a la mescla total.
La resistència a compressió de la beurada a 28 dies.
La consistència de la beurada.
El temps de mescla i amassat.
El ciment ha de ser del tipus CEM I, preferiblement, classe 32,5.
En la preparació de la mescla s'han de dosificar els materials sòlids, en pes.
Es prohibeix l'elaboració manual de la mescla.
El temps d'amasat depèn del tipus d'aparell mesclador, però en qualsevol cas no ha de ser inferior a 2 minuts ni superior a 4 minuts.
La sorra ha de ser de grans silicis o calcaris i no ha de tenir impureses o substàncies perjudicials com ara àcids o partícules laminars com per exemple, mica o pissarra.
Els additius que es facin servir no han de tenir substàncies que puguin perjudicar les armadures o la beurada, com ara els sulfurs, els clorurs o els nitrats, i hauran de complir:
Contingut: <= 0,1%
Cl < 1 g/l d'additiu de líquid
Ph segons fabricant
Extracte sec ± 5% del definit pel fabricant
Les beurades d'injecció han de complir que:
El contingut d'ió clorur (CI-) serà <= 0.1% de la massa del ciment
El contingut d'ió sulfat (SO3) serà <= 3.5% de la massa del ciment
El contingut d'ió sulfur (S2-) serà <= 0.01% de la massa del ciment
Les beurades d'injecció han de tenir les següents propietats segons UNE EN 445:
Fluïdesa al con de Marsh: 17 < F < 25
Relació aigua-ciment: <= 0,5 (òptim entre 0,36 i 0,44)
Exsudació en proveta cilíndrica (D10 cm, altura 10 cm):
A les 3 h: <= 2% en volum
Màxima: <= 4% en volum
A les 24 h: 0%
pH de l'aigua: >= 7
Contracció en proveta cilíndrica: <= 2% en volum
Expansió: <= 10%
Resistència a la compressió als 28 dies: >= 300 kg/cm2 (30 N/mm2)
Reducció volumètrica: <= 1%
Expansió volumètrica: <= 5%
Resistència a la compressió als 28 dies: >= 30 N/mm2
Enduriment:
Inici: >= 3h
Final: <= 24h
Absorció capil·lar als 28 dies: > 1 g/cm2
En el cas de beines o conductes verticals, la relació a/c de la mescla ha de ser superior que la indicada per a beines horitzontals.
BEURADA PER A CERÀMICA:
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
BEURADA PER A CERÀMICA DE MATERIAL CIMENTÓS (CG):
S'han considerat les classes següents, en funció de les característiques addicionals:
CG 1: Material de rejuntat cimentos normal
CG 2: Material de rejuntat cimentos millorat, amb característiques addicionals (resistència alta a l'abrasió i absorció d'aigua reduïda)
Característiques fonamentals:
Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 2000 mm3
Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 2,5 N/mm2
Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 15 N/mm2
Retracció (EN 12808-4): <= 3 mm/m
Absorció d'aigua (EN 12808-5):
Després de 30 min: <= 5 g
Després de 240 min: <= 10 g
Característiques addicionals:
Alta resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 1000 mm3
Absorció d'aigua (EN 12808-5):
Després de 30 min: <= 2 g
Després de 240 min: <= 5 g
BEURADA PER A CERÀMICA DE RESINES REACTIVES (RG):
Resistència a l'abrasió (EN 12808-2): <= 250 mm3
Resistència a la flexió (EN 12808-3): >= 30 N/mm2
Resistència a la compressió (EN 12808-3): >= 45 N/mm2
Retracció (EN 12808-4): <= 1.5 mm/m
Absorció d'aigua després de 240 min(EN 12808-5): <= 0,1 g
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA DE CIMENT:
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: No s'ha d'utilitzar un cop passats 30 min després de pastar-lo.
SUBMINISTRAMENT I EMMGATZEMATGE A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
Subministrament: Envasada adequadament, de manera que no experimenti alteració de les seves característiques.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BEURADA DE CIMENT:
l de volum necessari procedent de la instal·lació de l'obra.
BEURADA PER A CERÀMICA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BEURADA DE CIMENT:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 445:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Métodos de ensayo.
UNE-EN 447:2009 Lechadas para tendones de pretensado. Requisitos básicos.
BEURADA PER A CERÀMICA:
* UNE-EN 13888:2009 Materiales de rejuntado para baldosas cerámicas. Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA DE CIMENT:
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació relacionada amb els materials que composen la beurada de ciment,
acreditant el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació aplicable dels materials dels capítols 26,27,28 i 29 de la Instrucció de Formigó Estructural (EHE-08).
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ A LA BEURADA PER A CERÀMICA:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Nom del producte
Marca del fabricant i lloc d'origen
Data i codi de producció, caducitat i condicions d'emmagatzematge
Referència a la norma UNE-EN 13888
Tipus de material de rejuntat
Instruccions d'us:
Proporcions de la mescla
Temps de maduració: interval de temps des del moment de fer la mescla i el moment en que està llest per a ser aplicat
Vida útil: interval de temps màxim en que el material pot ser utilitzat desprès de fer la mescla
Mètode d'aplicació
Temps que cal esperar fins a fer la neteja i permetre l'ús
Àmbit d'aplicació
OPERACIONS DE CONTROL A LES BEURADES DE CIMENT:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Estudi i aprovació de la dosificació de la beurada.
Control de fabricació de la mescla: determinació diària del temps d'amasat, relació aigua/ciment i quantitat d'additiu.
Abans de l'inici de les obres, i cada 10 dies en el transcurs de la seva execució, s'ha de realitzar:
Confecció i assaig a compressió a 28 dies de 3 provetes (160x40x40 mm) de beurada de ciment, segons UNE EN 1015-11.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES A LES BEURADES DE CIMENT:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT A LES BEURADES DE CIMENT:
No s'ha d'acceptar la beurada de ciment per a injecció de beines si no es compleixen les especificacions indicades.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B06 - FORMIGONS DE COMPRA
B064 - FORMIGONS ESTRUCTURALS EN MASSA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B064300C,B064100B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de
juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril.
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL:
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació:
Consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó
Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats
Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació
La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A
T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó pretesat
R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100)
C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S seca
TM: Grandària màxima del granulat en mm.
A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de
grandària màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació
aigua/ciment).
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència
i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat.
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar
abans de l'inici del subministrament.
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma EHE-08.
Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de
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fum de silici no podrà excedir el 10%
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si
s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment
s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a
l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450.
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE EN 934-2
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat.
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió:
Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard
Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent:
fcm (t) = ßcc(t)·fcm
ßcc = exp s [1 (28/t)1/2]
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2
per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 0,38 per a ciments
d'enduriment lent (CEM 32,25))).
Valor mínim de la resistència:
Formigons en massa >= 20 N/mm2
Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2
Tipus de ciment:
Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments
per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307)
Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1)
Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1)
Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305)
Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor
d'hidratació (UNE-EN 14216)
Classe del ciment: 32,5 N
Densitats dels formigons:
Formigons en massa (HM):
2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2
2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2
Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser:
Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3
Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3
Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3
A totes les obres: <= 500 kg/m3
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el
tipus d'exposició més favorable ha de ser:
Formigó en massa: <= 0,65
Formigó armat: <= 0,65
Formigó pretesat: <= 0,60
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluida: 10-15 cm
Consistència líquida: 16-20 cm
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant
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
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment:
Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3
Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul
Consistència plàstica o tova: ± 1 cm
Consistència fluida: ± 2 cm
Consistència líquida: ± 2 cm
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU"
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors:
<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment (A/C): < 0,6
Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs):
Granulat gruixut d > 8 mm: >= 400 kg/m3
Granulat gruixut d <= 8 mm: >= 450 kg/m3
Consistència del formigó:
+------------------------------------------------------------+
¦ Assentament con
¦
Condicions
¦
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¦
d'Abrams(mm)
¦
d'ús
¦
¦------------------------------------------------------------¦
¦
130 <= H <= 180 ¦ - Formigó abocat en sec
¦
¦
H >= 160
¦ - Formigó bombejat, submergit o
¦
¦
¦
abocat sota aigua amb tub tremie
¦
¦
H >= 180
¦ - Formigó submergit, abocat sota
¦
¦
¦
fluid estabilitzador amb tub tremie ¦
+------------------------------------------------------------+
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat:
+--------------------------+
¦ Grandària
¦ Contingut ¦
¦ màxima del ¦ mínim de ¦
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦
¦------------------------- ¦
¦
32
¦
350
¦
¦
25
¦
370
¦
¦
20
¦
385
¦
¦
16
¦
400
¦
+--------------------------+
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors:
<= 32 mm
<= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals
Dosificacions de pastat:
Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat:
Formigons abocats en sec: >= 325 kg/m3
Formigons submergits: >= 375 kg/m3
Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6
Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs):
Granulat gruixut D <= 16 mm: <= 450 kg/m3
Granulat gruixut D > 16 mm: = 400 kg/m3
Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà:
La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec
La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN
933-2.
La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada
La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies.
La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït.
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, inclòs el ciment.
Contingut de ciment: >= 300 kg/m3
Relació aigua/ciment: <= 0,46
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 2 - 6 cm
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6%
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 %
en volum.
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams: ± 1 cm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En camions formigonera.
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original.
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU"
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes,
relativos a firmes y pavimentos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents:
Identificació del subministrador
Número de sèrie de la fulla de subministrament
Data i hora de lliurament
Nom de la central de formigó
Identificació del peticionari
Quantitat de formigó subministrat
Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
Resistència a la compressió
Tipus de consistència
Grandària màxima del granulat
Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08
Formigons designats per dosificació d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim:
Contingut de ciment per m3
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Relació aigua/ciment
Tipus, classe i marca del ciment
Contingut en addicions
Contingut en additius
Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha
Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té
Identificació del ciment, additius i addicions
Designació específica del lloc de subministrament
Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega
Hora límit d'us del formigó
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3
pastades fabricades a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua.
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies,
segons UNE EN 12390-3. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús.
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons
UNE EN 12390-8.
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte.
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament.
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es realitzaran lots de control de com a màxim:
Volum de formigonament: <= 100 m3
Elements o grups d'elements que treballen a compressió:
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes <= 2
Elements o grups d'elements que treballen a flexió:
Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes <= 2
Massissos:
Temps de formigonament <= 1 setmana
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix subministrador, i tindran la mateixa dosificació.
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha
efectuat el reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova
determinant la mateixa en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica real.
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en:
Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres
Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors a 6,00 metres
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2.
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment
reconegut, o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos.
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà:
Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies
(UNE 83305) i, si és el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7).
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels
límits establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions
necessàries en la dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència.
Control de fabricació i recepció.
Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó
Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència indicada, els següents assaigs:
Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda:
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1)
- Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8)
- Terrossos d'argila (UNE 7133)
- Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3)
- Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2)
Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament:
- Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2)
- Substàncies perjudicials (EHE)
Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 933-1)
Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies.
Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura.
Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida.
Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda):
Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315)
Consistència (UNE 83313)
Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà d'amassades diferents.
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre per la tarda.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec.
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de
les N pastades controlades d'acord amb:
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): <= 30
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 3

-

Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 35 i <= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 1
Altres casos: N >= 4
Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2): >= 50
Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de l'EHE-08: N >= 2
Altres casos: N >= 6
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les
determinacions de resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control
d'identificació, per tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó del lot a una producció molt controlada, amb una resistència
certificada i estadísticament avaluada amb un nivell de garantia molt exigent.
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si:
f(x) = x K2rN >= fck
on:
f(x) Funció d'acceptació
x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades
K2 Coeficient:
Coeficient:
Número de pastades:
3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85
4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67
5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55
6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43
rN: Valor del recorregut mostral definit com a: rN = x (N) x (1)
x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades
fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els
que es controlen a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1) K3s35* >= fck.
On: s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval
corresponent.
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui compresa dins de la tolerància exigida.
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada.
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor
a major, ocupa el lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més
baixa trobada a la sèrie.
S'acceptarà quan: fc,real >= fck
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que:
Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors
Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del subministrament
Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS:
Interpretació dels assaigs característics:
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos
necessaris a la dosificació, repetint-se els assaigs característics.
Interpretació dels assaigs de control de resistència:
El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre cas:
Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o
sol·licitar la realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui
igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues en proporció.
Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents assaigs d'informació.
Assaigs d'informació:
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació
dels testimonis durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302.
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és
superior. En cas d'incompliment, cal distingir tres casos:
Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars.
Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé
ordenar la demolició del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista.
Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista.
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència,
expressades ambdues en proporció.
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i
assajades a l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient
donat per la taula següent:
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot):
2 sèries: 0,88
3 sèries: 0,91
4 sèries: 0,93
5 sèries: 0,95
6 sèries: 0,96
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, es rebutjarà el camió controlat.
____________________________________________________________________________
B0 -

MATERIALS BÀSICS
Rehabilitació Edifici B Alberg Mare de Dèu de Montserrat Plec Condicionst Tècniques: 13

B07 - MORTERS DE COMPRA
B071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0711020,B0710150,B0715100,B0714000,B0717000,B0710250,B0710180,B0711024,B071ACE0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials.
S'han considerat els tipus següents:
Morter adhesiu
Morter sintètic de resines epoxi
Morter 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 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:
Rehabilitació Edifici B Alberg Mare de Dèu de Montserrat Plec Condicionst Tècniques: 14

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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: en envasos tancats hermèticament.
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials.
Temps màxim d'emmagatzematge:
Morter adhesiu: 1 any
Morter amb resines sintètiques o morter polimèric: 6 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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
ADHESIU PER A RAJOLES CERÀMIQUES:
UNE-EN 12004:2001 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
UNE-EN 12004/A1:2002 Adhesivos para baldosas cerámicas. Definiciones y especificaciones.
MORTER DE RAM DE PALETA:
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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):
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- 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 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.
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B07 - MORTERS DE COMPRA
B073 - MORTERS I PASTES AUTOANIVELLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0731773,B0731961K9E0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Pastes autonivellants per a ús en paviments interiors.
CONDICIONS GENERALS:
Producte en pols ja preparat format per ciment, sorra de quars, cola d'origen animal i additius, per a obtenir, amb l'addició d'aigua en la proporció especificada, pastes per a
cobrir els escrostonaments i les irregularitats petites que pugui tenir una superfície.
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració.
La massa, un cop pastada, ha de ser de consistència viscosa i espessa.
Classificació en funció del tipus d'aglomerant:
Morters anivelladors de ciment: CT
Morters anivelladors de sulfat de calç: CA
Morters anivelladors de magnesita: MA
Morters anivelladors de massilla asfàltica: AS
Morters anivelladors de resina sintètica: SR
Classificació en funció del gruix d'aplicació.
Capa fina: 2 a 30mm
Capa gruixuda: >=35mm
Característiques:
Resistència mecànica a la compressió d'acord amb UNE-EN 13813. La resistència a la compressió s'indicarà amb una C seguida de la classe de resistència a compressió
en N/mm2
Resistència mecànica a la flexió: d'acord UNE-EN 13813. La resistència a la flexió s'indicarà amb una F seguida de la classe de resistència a flexió en N/mm2
Resistència al desgast: d'acord UNE-EN 13813. Hi ha tres mètodes d'assaig per a quantificar el desgast, mètode de Böhem, mètode BCA, mètode de rodadura. Cada un
es designa amb A (mètode de Böhem), AR (mètode BCA) i RWA (mètode de rodament) seguits del valors obtinguts en els assajos corresponents.
Duresa superficial per a pastes anivelladores de magnesita i opcionalment per pastes anivelladores amb àrids fins (<4mm) d'acord amb UNE-EN 13813. La duresa s'indica
amb SH seguit del valor en N/mm2
Resistència a la penetració per a pastes anivelladores de massilla asfàltica. D'acord amb assajos indicats en UNE-EN 13813. La resistència a la penetració s'indica amb
les lletres IP o ICH depenent de l'assaig utilitzat.
Resistència a la rodament, d'acord amb assaig indicat en prEN13892-7. La resistència a la rodament s'indica amb les lletres RWFC seguit de la carga en N
Temps d'adormiment d'acord amb UNE-EN 13813
Retracció i inflament: d'acord amb UNE-EN 13813
Mòdul d'elasticitat: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra E seguida del valor en kN/mm2
Resistència a la tracció: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra B seguida de valor en N/mm2.

Resistència al impacte: d'acord amb UNE-EN 13813. S'indica amb lletra IR seguida de valor en Nm
Característiques especials (UNE-EN 13813):
Resistència elèctrica: Ha de complir
Resistència química: Ha de complir
Reacció al foc: Ha de complir
Emissió de substancies corrosives: Ha de complir
Resistència tèrmica: Ha de complir
Permeabilitat a l'aigua: Ha de complir
Aïllament acústic al soroll d'impacte: Ha de complir
Absorció acústica: Ha de complir
La designació d'un morter anivellador es realitzà escrivint el nom de la norma, seguit de la nomenclatura del tipus de morter i posteriorment els diferents dígits de les
característiques amb els valors corresponents.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament:
Envasat en sacs de polietilè estancs. A l'envàs ha de constar-hi el nom del fabricant i el tipus de producte contingut, el mode i les condicions d'aplicació.
En camions formigonera. La pasta ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment.
Queda expressament prohibit l'addició de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que puguin alterar la composició original
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 en interiors 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 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 en interiors no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc ni a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a usos en interiors 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):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos en interiors 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
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 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà d'anar acompanyat de la següent informació:
Número d'identificació de l'organisme certificador (només per productes amb sistema 1)
Número o marca identificativa i adreça registrada del fabricant.
Dos últims dígits de l'any en que es va aplicar el marcatge CE
Numero de certificat CE de conformitat (si és el cas)
Referència a la norma UNE-EN 13813
Identificació del producte d'acord amb la designació de diferents dígits
Nom del producte
Quantitat, (massa o volum)
Data de fabricació i vida mitja
Referència del lot
Diàmetre màxim dels àrids
Instruccions per la mescla i l'aplicació
Especificacions de salubritat i seguretat
Informació sobre les característiques essencials amb els valors necessaris:
Reacció al foc
Emissió de substàncies corrossives
Permeabilitat a l'aigua
Permeabilitat al vapor d'aigua
Resistència a compressió
Resistència a flexió
Resistència al desgast
Aïllament acústic
Absorció acústica
Resistència tèrmica
Resistència química.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits de la humitat i de la temperatura elevada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13813:2003 Pastas autonivelantes y pastas autonivelantes para suelos. Pastas autonivelantes. Características y especificaciones.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B09 - ADHESIUS
B090 - ADHESIUS D'APLICACIÓ UNILATERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0907000,B0901000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que només requereixen escampar-se a una de les cares dels elements a unir.
S'han considerat els tipus següents:
En dispersió aquosa
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Aquós en dispersió vinílica
En solució alcohòlica
De poliuretà bicomponent
De poliuretà (un sol component)
De PVC
De resines epoxi
Bipolímer acrílic en dispersió aquosa per a col·locació de plaques de poliestirè
EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de resines sintètiques per a la col·locació de paviments de PVC i revestiments tèxtils.
Ha de ser de fàcil aplicació, tenir una gran força adhesiva inicial i no ser inflamable ni tòxic.
Densitat a 20°C: <= 1,24 g/cm3
Contingut sòlid: Aprox. 70%
Rendiment: 250 - 350 g/m2
AQUÓS EN DISPERSIÓ VINÍLICA:
Adhesiu per a la col·locació de revestiments murals i papers vinílics.
No ha de de ser inflamable ni tòxic.
Densitat: 1,01 g/cm3
Rendiment: Aprox. 200 g/m2
Temperatura de treball: >= 5°C
EN SOLUCIÓ ALCOHÒLICA:
Adhesiu de resines sintètiques en solució alcohòlica, per a la col·locació de paviments tèxtils lleugers.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Densitat a 20°C: 1,5 g/cm3
Contingut sòlid: 84 - 86
Rendiment: Aprox. 450 g/m2
DE POLIURETÀ BICOMPONENT:
Adhesiu de poliuretà bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma.
Ha de ser de fàcil aplicació, exempt de dissolvents i no inflamable.
DE POLIURETÀ (UN SOL COMPONENT):
Adhesiu format per un aglomerant de resines hidroxilades soles o modificades, que catalitzen en ésser mesclades amb un isocianat.
Característiques de la pel·lícula líquida:
La mescla preparada, després de tres minuts d'agitació (INTA 163.203) no ha de tenir grumolls, pallofes ni dipòsits durs
Temperatura d'inflamació (INTA 160.232 A): >= 30°C
Rendiment per a una capa superior a 150 micres: > 1 m2/kg
Temperatura d'enduriment: >= 15°C
Temps d'aplicació a 20°C: > 3 h
Resistència química de la pel·lícula seca:
Àcid cítric, 10%: 15 dies
Àcid làctic, 5%: 15 dies
Àcid acètic, 5%: 15 dies
Oli de cremar: Cap modificació
Xilol: Cap modificació
Clorur sòdic, 10%: 15 dies
Aigua: 15 dies
PVC:
Adhesiu preparat per a la unió de materials de PVC.
Ha de ser de fàcil aplicació i tenir una gran força adhesiva inicial.
Ha de tenir bona estabilitat dimensional als canvis de temperatura i no ha de produir olors molestes.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: <= 1 min
Resistència a la compressió: > 10 N/mm2
Resistència a la tracció: > 18 N/mm2
DE RESINES EPOXI:
Adhesiu de resines epoxi bicomponent, per a la col·locació de paviments de goma i revestiment de PVC.
Ha de ser resistent a la humitat, a la calor, als olis, als dissolvents, als àcids i als àlcalis diluïts.
La mescla dels dos components s'ha de fer amb la mateixa proporció.
Temps d'aplicació a 20°C: 3 - 4 h
BIPOLÍMER ACRÍLIC EN DISPERSIÓ AQUOSA:
Adhesiu de pasta aquosa, format per càrregues minerals i additius i com a lligant principal, un copolímer acrílic en dispersió.
Ha de ser apte per a barrejar-se amb el ciment.
Extracte sec a 105°C: 75 - 78
Contingut de cendres a 450°C: 65 - 68
Toleràncies:
Densitat: ± 0,1%
Extracte sec: ± 3%
Contingut de cendres: ± 3%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Data de caducitat
Pes net o volum del producte
Instruccions d'ús
Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
Toxicitat i inflamabilitat
Temps d'assecat
Rendiment
Per adhesius de dos components:
Proporció de la mescla
Temps d'inducció de la mescla
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Vida de la mescla
Per adhesius de PVC, el fabricant ha de facilitar les dades següents:
Color
Densitat
Viscositat
Contingut sòlid
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
Dispersió aquosa, dispersió vinílica: >= 10°C
Solució alcohólica, poliuretà, PVC, resines epoxi: 5°C - 30°C
Per a adhesiu aquós en dispersió vinílica el temps màxim d'emmagatzematge és 1 any a partir de la data de fabricació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B09 - ADHESIUS
B091 - ADHESIUS D'APLICACIÓ A DUES CARES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0911000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Adhesius que requereixen escampar-se a les dues superfícies que s'han d'unir.
S'han considerat els tipus següents:
De cautxú sintètic en dissolució, compatible o no amb el poliestirè, o amb el PVC.
De cloropré
De resines epoxi bicomponent
ADHESIU DE CAUTXÚ SINTÈTIC:
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva inicial.
Si és compatible amb el poliestirè, no ha de portar diluents i components que reaccionin químicament amb aquest.
Si és per a PVC, ha de ser resistent als àcids, als àlcalis, a l'aigua i als olis.
Temps de pre-assecatge en condicions normals: 10 - 20 min
Temps útil de treball: 15 - 30 min
Densitat a 20°C (D): 0,8 <= D <= 0,9 g/cm3
Rendiment: Aprox. 300 g/m2
ADHESIU DE CLOROPRÉ:
Adhesiu de contacte amb base de policloropré amb dissolució d'hidrocarburs i dissolvents polars.
Ha de ser fàcil d'aplicar, ha de tenir bona estabilitat dimensional enfront dels canvis de temperatura i una gran força adhesiva inicial.
Contingut de sòlids: 26%
Densitat : 0,83
Resistència a la calor: 160°C
ADHESIUS DE RESINES EPOXI BICOMPONENT
Adhesiu a base d'un aglomerant de resines epoxi que es catalitzen en ser mesclades amb un activador.
La mescla preparada després d'agitar-la 3 minuts no pot tenir coàguls, pellofes ni dipòsits durs.
Característiques de la pel·lícula líquida:
Temperatura d'inflamació: > 20°C
Rendiment: > 1 kg/m2
Temperatura mínima d'enduriment: 15°C
Vida útil de la mescla a 20°C: > 3 h
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envasos hermèticament tancats.
A cada envàs hi ha de figurar les dades següents:
Identificació del fabricant
Nom comercial del producte
Identificació del producte
Data de caducitat
Pes net o volum del producte
Instruccions d'ús
Limitacions d'ús (temperatura, materials, etc.)
Toxicitat i inflamabilitat
Temps d'assecat
Rendiment
Per adhesius de dos components:
Proporció de la mescla
Temps d'inducció de la mescla
Vida de la mescla
Emmagatzematge: En el seu envàs, en locals ventilats, sense contacte amb el terreny.
Temperatura d'emmagatzematge:
De cautxú: 5°C - 30°C
De cloropré: 10°C - 25°C
Temps màxim d'emmagatzematge:
De cautxú: <= 6 mesos a partir de la data de fabricació
De cloropré: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A1 - FILFERROS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A14200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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).
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A3 - CLAUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A32000,B0A31000.
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.

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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa d'obligat compliment per a les gafes de pala i punta.
CLAUS I TATXES:
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas.
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas.
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha.
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica.
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A4 - VISOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A44000,B0A41200,B0A4A400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A5 - CARGOLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A5C000,B0A5AA00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tijes cilíndriques o còniques, amb filet de secció triangular que dibuixa sobre la seva superfície una hèlice contínua.
S'han considerat els tipus següents:
Cargols autoroscants amb volandera
Cargols taptite d'acer inoxidable
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 forma del perfil de la rosca ha de permetre que el cargol faci l'efecte d'una broca, fent a la vegada el forat i la rosca.
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.
ACABAT CADMIAT:
El seu recobriment ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
ACABAT GALVANITZAT:
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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%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A6 - TACS I VISOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A61500,B0A62H90,B0A61600,B0A63H00,B0A62F90.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la
peça en ser comprimida pel cargol.
S'han considerat els 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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la 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
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0A - FERRETERIA
B0A7 - ABRAÇADORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0A75700,B0A71H00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abraçadores de materials diversos per a la subjecció de canonades.
S'han contemplat els següents tipus d'abraçadores:
Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem
Abraçadores reforçades formades per dues peces semicirculars d'acer galvanitzat unides per un cargol a cada extrem i revestides amb perfil de cautxú (abraçadores
isofòniques)
Abraçadores d'acer inoxidable formades per dues peces semicirculars, amb unió encaixada per forma
Abraçadores de niló (poliamida resident a l'impacte) amb doble tanca superior i base amb forat roscat de M6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En les abraçadores partides d'acer galvanitzat, una de les peces semicirculars ha de tenir un pas roscat que permeti la seva unió al vis de fixació. La rosca ha de ser mètrica.
L'abraçadora isofònica ha de tindre la part metàl·lica en contacte amb el tub revestida amb un perfil de cautxú.
Rehabilitació Edifici B Alberg Mare de Dèu de Montserrat Plec Condicionst Tècniques: 18

En les abraçadores d'acer inoxidable, el cargol de fixació ha d'estar electrosoldat a una de les parts, mentre que l'altra part encaixarà en la primera desplaçant-se axialment.
En les abraçadores de niló amb tanca per la part superior, el sistema de tancament ha de formar part de la pròpia abraçadora. Ha d'anar fixada al parament amb un cargol
roscat per ambdós extrems que subjecta a l'abraçadora per la seva base, que si és el cas es pot substituir per un cargol amb cap. També s'admet la fixació al parament
encaixant l'abraçadora en una regleta de suport fixada prèviament.
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els elements.
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió.
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport.
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament el tac, el vis i l'abraçadora en capses, on ha de figurar les dades següents:
Identificació del fabricant
Diàmetres
Unitats
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0B - ACER I METALL EN PERFILS O BARRES
B0B5 - ENTRAMATS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0B51220.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Entramat de platines d'acer galvanitzat per a formació de paviments, de 30x30 mm de pas de malla, incloses en un bastiment format per platines portants.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir la capacitat portant i les càrregues admissibles per cada tipus d'entramat, en funció de les condicions d'ús previstes.
La reixa ha de ser plana, amb els seus perfils escairats.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials.
L'entramat ha d'estar fixat a les platines, en tot el seu perímetre i sense guerxaments.
La unió entre els perfils i la del bastidor cal que sigui per soldadura (per arc o per resistència).
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Totes les soldadures s'han de tractar amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
Toleràncies:
Gruix: ± 0,5 mm
Secció dels perfils: ± 2,5%
Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Planor: ± 1 mm/m
Torsió dels perfils: ± 1°/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0C5 - PLAQUES SANDVITX
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0C5A816,B0C5U015.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Safates i remats fets amb pannell composat de dues planxes planes d'alumini i un nucli central de polietilè, tallat a mida i conformat.
S'han considerat els següents gruixos dels pannells:
3, 4 i 5 mm de gruix
S'han considerat els següents acabats del pannells:
Lacat a una cara i anoditzat l'altre
Lacat a les dues cares
Anoditzat a les dues cares
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir les característiques mecàniques i la composició química dels panells i dels seus acabats d'acord amb la normativa vigent.
Les seves cares han de ser planes i llises.
No ha de tenir defectes superficials, com ara cops, bonys, ratlles o defectes de l'acabat superficial.
El color ha de ser uniforme i estable. Ha de coincidir amb el que indiqui la DT, o en el seu defecte el que triï la DF.
Ha de tenir la forma i mides indicades a la DT.
Els plecs han d'estar fets fressant la cara interior del pannell, sense alterar la planxa exterior, i plegant el conjunt, d'acord amb les instruccions del fabricant dels pannells.
Reacció al foc: M 1
Gruix de les xapes d'alumini: >= 0,5 mm
Toleràncies:
Gruix : + 0,2 mm (lacats i anoditzats), - 0,4 mm (anoditzats)

Alberg V-Montserrat
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Desembre 2018
Amplària i llargària: + 2 mm, - 0 mm
ACABATS D'ALUMINI ANODITZAT:
Han d'estar protegides superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment. Anodització dels perfils (UNE 38-010):
Elements de qualitat 1: >= 25 micres
Elements de qualitat 2: >= 20 micres
Elements de qualitat 3: >= 15 micres
Qualitat mitjana total del segellat (mètode de les gotes colorants UNE 38-017): <= 2
ELEMENTS D'ALUMINI LACAT:
Han d'estar protegits superficialment amb una capa de lacat, obtinguda per algun dels 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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Les safates i remats s'han de subministrar tallades i conformades a mida, del taller, diferenciades per tipus de perfil i acabats.
Les cares vistes han de portar una làmina de protecció.
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
Emmagatzematge: als seus embalatges, col·locats lleugerament inclinats per que permetin evacuar l'aigua, sense contacte amb el sòl, en llocs protegits d'impactes, de
l'intempèrie i de la humitat i ventilats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 38010:1991 Anodización del aluminio y sus aleaciones. Especificaciones generales para los recubrimientos anodicos sobre aluminio.
* UNE 48286-1:1996 EX Recubrimientos para el aluminio empleado en arquitectura. Parte 1: Recubrimientos obtenidos con pinturas en polvo.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CC - PLAQUES DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CC1310,B0CC1410,B0CC3410,B0CC2410,B0CCHL3H.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
- 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
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:
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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.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 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
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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 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.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CH - PLANXES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CHS34J,B0CHS54J,B0CHSA4J,B0CHSC4K,B0CHSB4K.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en paquets protegits amb fusta, de manera que no s'alterin les seves característiques.
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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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 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.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0C - PLAQUES, PLANXES I TAULERS
B0CU - TAULERS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0CU14BB,B0CUUX10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Taulers derivats de la fusta.
S'han considerat els elements següents:
Tauler de partícules de fusta i resines sintètiques premsat en calent, de densitat mitjana, acabat per pintar o acabat xapat amb fusta per a envernissar.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
No ha de tenir defectes superficials.
El fabricant ha de garantir que les característiques dels taulers compleixen amb les especificacions del projecte, de la pròpia documentació tècnica del fabricant, i de la
normativa tècnica que regula el producte.
Toleràncies:
El fabricant garantirà que per a cada tipus de tauler es compleixen les toleràncies dimensionals, de forma, contingut d'humitat, contingut en formaldehid indicat a les taules
1, 2 i 3 de la UNE-EN 622-1
TAULER AMB ACABAT XAPAT:
Ha d'estar xapat amb fullola de la fusta corresponent a totes les cares vistes.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: de manera que garanteixi la protecció dels taulers i amb la indicació dels tipus subministrats.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra. S'ha d'evitar un emmagatzematge prolongat a l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 309:2006 Tableros de partículas. Definición y clasificación.
UNE-EN 312:2004 Tableros de partículas. Especificaciones.
UNE-EN 13986:2006 Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado.
UNE-EN 14322:2004 Tableros derivados de la madera. Tableros revestidos con melamina para utilización interior. Definición, requisitos y clasificación.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0D7 - TAULERS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0D732A0,B0D71130.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Taulers encofrats.
S'han considerat els tipus següents:
Tauler de fusta
Tauler aglomerat de fusta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos.
Toleràncies:
Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm
Amplària nominal: ± 2 mm
Gruix: ± 0,3 mm
Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Angles: ± 1°
TAULERS DE FUSTA:
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3
Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15%
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Duresa (UNE 56-534): <= 4
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA:
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat en calent.
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares.
No ha de tenir defectes superficials.
Pes específic: >= 6,5 kN/m3
Mòdul d'elasticitat:
Mínim: 2100 N/mm2
Mitjà: 2500 N/mm2
Humitat del tauler (UNE 56710): >= 7%, <= 10%
Inflament en:
Gruix: <= 3%
Llargària: <= 0,3%
Absorció d'aigua: <= 6%
Resistència a la tracció perpendicular a les cares: >= 0,6 N/mm2
Resistència a l'arrencada de cargols:
A la cara: >= 1,40 kN
Al cantell: >= 1,15 kN
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0D - MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
B0DZ - MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0DZJ0K6.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
Tensors per a encofrats de fusta
Grapes per a encofrats metàl·lics
Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
Desencofrants
Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
Bastides metàl·liques
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Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat
portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les
accions que es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de
compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o
desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.
No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària: >= 10 mm
Gruix: >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions: Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions: Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
Rectitud dels perfils: ± 0,25% de la llargària
Torsió dels perfils: ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no s'alterin les seves condicions.
DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT
B0E2 - BLOCS DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0E244W1,B0E244F1,B0E244L1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, 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)
S'han considerat els tipus següents:
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
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
Llis
Rugós
Amb relleu especial
Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de
fabricació.
Els extrems poden ser llisos o encadellats.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
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.
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: <= 50%
Alleugerit: <= 60%
Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
Massís: <= 12,5%
Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
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:
Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria I o II
Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel fabricant
Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
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 presència d'humitat o en cares exposades a exteriors:
Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
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)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
Formació d'encaix: <= 20% volum total
Blocs cara vista:
Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3
Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material
constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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+)

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
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 UNE-EN 771-3
Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
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.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN
772-1.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
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 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%.
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.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions
de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
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 a les peces aplegades 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, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0E - MATERIALS BÀSICS D'AGLOMERATS DE CIMENT
B0EA - PECES DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0EAA2L1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de formigó fetes amb granulats densos, lleugers o amb la combinació d'ambdòs, 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)
S'han considerat els tipus següents:
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
S'han considerat els acabats superficials dels blocs següents:
Llis
Rugós
Amb relleu especial
Esmaltats
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça esta fabricada a base de ciment, granulats i aigua i pot contenir additius, addicions, pigments colorants o altres materials incorporats durant o desprès del procés de
fabricació.
No ha de tenir deformacions, balcaments, ni esvorancs a les arestes.
No ha de tenir fissures i la seva textura superficial ha de ser l'adequada per a facilitar l'adherència del possible revestiment.
El seu color ha de ser uniforme, estable i continu en tota la massa.
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.
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: <= 50%
Alleugerit: <= 60%
Foradat: <= 70%
Volum de cada forat:
Massís: <= 12,5%
Calat, alleugerit, foradat: <= 25%
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:
Durabilitat (resistència gel/desgel)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb requisits estructurals:
Tolerància en les dimensions (UNE-EN 772-16): <= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria
Gruix de la paret exterior (UNE-EN 772-16)
Forma de la peça (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
Resistència a compressió (UNE-EN 772-1): >= 5 N/mm2, >= valor declarat pel fabricant, amb indicació de la categoria I o II
Estabilitat dimensional front l'humitat (UNE-EN 772-14): <= valor declarat pel fabricant
Adherència (UNE-EN 1052-3): >= valor declarat pel fabricant
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 presència d'humitat o en cares exposades a exteriors:
Absorció d'aigua (UNE-EN 772-11): <= valor declarat pel fabricant
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)
Característiques essencials en peces per a ús en elements amb exigències acústiques:
Densitat aparent en sec (UNE-EN 772-13)
Tolerància de la densitat (UNE-EN 772-13): ±10%
Percentatge de forats (UNE-EN 772-16, UNE-EN 772-2)
Formació d'encaix: <= 20% volum total
Blocs cara vista:
Planor cares (UNE-EN 772-20): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits especificats a l'UNE-EN 771-3
Aspecte superficial (UNE-EN 771-3)
Característiques complementàries:
Resistència a flexotracció (UNE-EN 772-6): >= valor declarat pel fabricant
Densitat seca absoluta (UNE-EN 772-13)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra ni amb substàncies o ambients que perjudiquin física o químicament el material
constitutiu de la peça. S'ha d'evitar que es trenquin o s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 771-3:2004 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
UNE-EN 771-3:2004/A1:2005 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros).
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 UNE-EN 771-3
Descripció de producte: nom genèric, material, dimensions, .. i ús al que va destinat.
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 771-3
OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
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
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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.
Es demanaran al contractista els certificats del fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques.
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Abans de començar l'obra de cada 5.000 unitats que arribin a l'obra s'ha de determinar la resistència a compressió d'una mostra de 10 blocs, segons la norma UNE-EN
772-1.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS:
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 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%.
OPERACIONS DE CONTROL EN ELEMENTS D'ACABAT:
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:
Resistència a la compressió
Contingut de sulfats solubles SO3
Contingut de sulfats solubles SO3 de magnesi, sodi i potassi
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.
Sobre un 10% de les peces rebudes, es realitzarà la comprovació de les característiques geomètriques següents:
Llargària
Amplària
Gruix
Rectitud d'arestes
Planor
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.
En peces per a elements estructurals, el número de peces necessaries per determinar la conformitat amb les especificacions declarades del fabricant seguirà les designacions
de la taula A1 de la norma UNE-EN 771-3.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ELEMENTS PER A PARETS ESTRUCTURALS I DE TANCAMENT:
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 a les peces aplegades 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, es repetirà l'assaig, a càrrec del contractista,
sobre el doble numero de mostres del mateix lot, acceptant-ne aquest, quan els resultats obtinguts sobre totes les peces resultin satisfactoris.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN ELEMENTS D'ACABAT:
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.
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.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F1 - MAONS CERÀMICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F1128L,B0F1D2A1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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)
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:
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%
Alleugerit: <= 55%
Foradat: <= 70%
Volum de cada forat: <= 12,5%
Gruix total dels envanets (relació amb el gruix total):
Massís: >= 37,5%
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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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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:

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
-

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 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.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F7 - MAONS FORADATS SENZILLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F74240,B0F77240.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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)
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%
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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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
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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 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.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F8 - SUPERMAONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F85270,B0F85242.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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)
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:
Peça ceràmica amb una llargària més gran o igual a 30 cm i un gruix inferior a 14 cm, 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.
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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%
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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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)
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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 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.
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.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0F9 - PECES CERÀMIQUES PER A SOLERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0F9C240,B0F9C840.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Encadellat amb forats a la testa, obtingut per un procés d'extrussió mecànica i cocció d'una pasta argilosa i, eventualment, d'altres matèries.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir les cares longitudinals amb un disseny que garanteixi la transmissió dels esforços de flexió de les peces col·locades de costat.
Ha de tenir una textura uniforme i ha d'estar suficientment cuit, la qual cosa s'ha d'apreciar pel so agut en ser colpejat i per l'uniformitat de color en fracturar-se.
Ha de tenir forats a la testa.
Els pinyols de calç no han de reduir la seva resistència (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en més
d'un 15%, ni han de provocar més escrostonaments dels admesos un cop s'hagin submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
La forma d'expressió de les mesures és: Llarg x ample x gruix.
Llarg: >= 50 cm
Càrrega admisible a flexió (UNE 67042): >= 1,25 kN
Fissures: nombre màxim de peçes afectades d'una mostra de 6 unitats: 1
Toleràncies:
Llarg (UNE 67044): ± 1,5% llarg
Ample (UNE 67044): ± 2% ample
Gruix (UNE 67044): ± 2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
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.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67041:1988 Tableros cerámicos de arcilla cocida para cubiertas. Designación y especificaciones.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
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
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FA - TOTXANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FA12A0,B0FA1HA0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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)
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%
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)
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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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 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.
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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.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FG - RAJOLES CERÀMIQUES NATURALS, CAIRONS, TOVES I GRES EXTRUÏT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FG2JA3.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces per a revestiments de sòls, de poc gruix, obtingudes per un procés d'emmotllament manual o mecànic, i posterior cocció d'una pasta argilosa i eventualment, d'altres
materies.
S'han considerat els tipus de peces següents:
Rajola ceràmica comuna de forma rectangular i de mides entre 19x19 fins a 37x37 cm
Rajola ceràmica fina de forma rectangular i de mides compreses entre 7,5x7,5 fins a 28x14 cm i 1 cm de gruix aproximadament
Rajola ceràmica fina de forma hexagonal o curvilínia, des de 100 peces/m2 fins a 30 peces/m2
Cairó d'elaboració manual o mecànica de mides entre 14x14 i 25x25 cm
Tova d'elaboració manual o mecànica de mides entre 30x30 cm i 50x50 cm
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
Mètode A, rajoles extruïdes.
Mètode B, rajoles premsades en sec
Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ MÈTODE DE ¦ GRUP I ¦ GRUP IIa ¦ GRUP IIb ¦ GRUP III ¦
¦ FABRICACIÓ ¦ E<=3%
¦ 3%<E<=6%
¦ 6%<E<=10% ¦ E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI ¦ Grup AIIa-1 ¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII
¦
¦ EXTRUÏDES ¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2 ¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a ¦ Grup BIIa
¦ Grup BIIb ¦ Grup BIII
¦
¦ PREMSADES ¦ E<=0,5% ¦
¦
¦
¦
¦ EN SEC
¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b ¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Ha de tenir un color i una textura uniformes. Està suficientment cuita si s'aprecia un so agut en ser colpejada i un color uniforme en fracturar-se.
Els pinyols de calç no han de reduir la resistència de la peça (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i la dessecació posterior a una temperatura de 105°C) en
més d'un 5%, ni han de provocar més escrostaments dels admesos un cop s'hagi submergit en aigua un temps mínim de 24 h.
Eflorescències: Sense eflorescències
Fissures: No s'han d'admetre
Exfoliacions i laminacions: No s'han d'admetre
Gruix mínim:
+---------------------------------------+
¦Peça ¦
Mides
¦ Gruix mínim ¦
¦------¦------------------¦-------------¦
¦Cairó ¦
¦ 1 cm ¦
¦Tova ¦ 30x30 o 30x35 cm ¦ 2,5 cm ¦
¦
¦ 35x35 cm
¦ 3 cm ¦
¦
¦ 40x40 cm
¦ 4,5 cm ¦
¦
¦ 45x45 o 50x50 cm ¦ 5 cm ¦
+---------------------------------------+
ELABORACIÓ MANUAL:
Succió d'aigua: <= 0,05 g/cm2 x min
Absorció d'aigua: <= 20%
Toleràncies de llargària, amplària i gruix:
+--------------------------------------------------+
¦ Mides nominals ¦ Llargària ¦ Amplària ¦ Gruix
¦
¦----------------¦-----------¦----------¦----------¦
¦
14x14 cm
¦ ± 5 mm
¦
¦ ± 3 mm
¦
¦
15x15 cm
¦ ± 5 mm
¦
¦ ± 3 mm
¦
¦
20x20 cm
¦ ± 6 mm
¦
¦ ± 3 mm
¦
¦
25x25 cm
¦ ± 7 mm
¦
¦ ± 3 mm
¦
¦
30x30 cm
¦ ± 8 mm
¦
¦ ± 4,5 mm ¦
¦
35x20 cm
¦ ± 9 mm
¦ ± 6 mm ¦ ± 4,5 mm ¦
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¦
35x35 cm
¦ ± 9 mm
¦
¦ ± 5 mm
¦
¦
40x40 cm
¦ ± 10 mm ¦
¦ ± 6,5 mm ¦
¦
45x45 cm
¦ ± 11 mm ¦
¦ ± 7 mm
¦
¦
50x50 cm
¦ ± 12 mm ¦
¦ ± 7 mm
¦
¦
28x14 cm
¦ ± 8 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦
29x14 cm
¦ ± 8 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦
1cm de gruix ¦
¦
¦ ± 3 mm
¦
¦
2cm de gruix ¦
¦
¦ ± 4 mm
¦
+--------------------------------------------------+
ELABORACIÓ MECÀNICA:
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:
La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
Marcat corresponent a la primera qualitat.
La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable.
Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-3): <= 10%
Resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4): >= 8 N/mm2
Duresa al ratllat de la superfície (Escala Mohs UNE 67101/1M): >= 4
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
Grup AI-a, AI-b, AII-a1
Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
Gruix: ± 10%
Rectitud de costats: ± 0,6%
Planor: ± 1,5%
Ortogonalitat: ± 1%
Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
Gruix: ± 10%
Rectitud de costats: ± 0,6%
Planor: ± 1,5%
Ortogonalitat: ± 1%
Característiques essencials:
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
Reacció al foc: A1
Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
Coeficient de fricció: (per a zones peatonals): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
Càrrega de trencament (assaig ISO 10545-3):
Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat
Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb ISO 10545-12
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
Conductivitat tèrmica (W/mK)
Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin. No han d'estar en contacte amb terres que continguin solucions salines, ni amb productes que puguin
modificar les seves característiques (cendres, fertilitzants, greixos, etc.).
RAJOLES CERÀMIQUES PER A TERRES (ELABORACIÓ MECÀNICA):
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,

- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a
requisits de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:
Referència a la norma UNE-EN 14411
Nom o marca del fabricant
Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
Classificació del producte i usos finals previstos.
Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
ELABORACIÓ MECÀNICA:
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
ELABORACIÓ MANUAL:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0F - MATERIALS BÀSICS DE CERÀMICA
B0FH - RAJOLES CERÀMIQUES ESMALTADES I GRES PREMSAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0FH5192,B0FHUX10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rajoles ceràmiques per a revestimets, verticals o horitzontals, obtingudes d'una pasta d'argila, silici, fundents i colorants, cuita.
S'han considerat les peces següents:
Rajola de valència (premsada i esmaltada del grup BIII)
Rajola de gres extruït (peça esmaltada o sense esmaltar del grup AI o AII-a)
Rajola de gres porcellànic (peça premsada i normalment sense esmaltar del grup BI-a)
Rajola de gres premsat esmaltat (peça del grup BI-b o BII-a)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
Mètode A, rajoles extruïdes.
Mètode B, rajoles premsades en sec
Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
MÈTODE DE ¦
GRUP I
¦
GRUP IIa
¦
GRUP IIb
¦
GRUP III
¦
¦ FABRICACIÓ ¦
E<=3%
¦ 3%<E<=6%
¦
6%<E<=10%
¦
E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI
¦ Grup AIIa-1
¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII
¦
¦ EXTRUÏDES
¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2
¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a
¦ Grup BIIa
¦ Grup BIIb
¦ Grup BIII
¦
¦ PREMSADES
¦
E<=0,5%
¦
¦
¦
¦
¦
EN SEC
¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
Com a mínim el 95% de les rajoles han d'estar lliures de defectes visibles que puguin afectar l'aspecte d'una superfície més gran de rajola.
Ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. Els angles i les arestes han de ser rectes i la cara vista plana.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Toleràncies:
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
Grup AI-a, AI-b, AII-a1
Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
Gruix: ± 10%
Rectitud de costats: ± 0,6%
Planor: ± 1,5%
Ortogonalitat: ± 1%
Grup AII-a2, AII-b1, AII-b2 i AIII
Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació: ± 2%
Gruix: ± 10%
Rectitud de costats: ± 0,6%
Planor: ± 1,5%
Ortogonalitat: ± 1%
Grup BI-a, BI-b, BIIa, BIIb
Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
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- 15 - 25 peces/m2: ± 0,6%
- 26 - 45 peces/m2: ± 0,75%
- 46 - 115 peces/m2: ± 1%
Gruix:
- 15 - 45 peces/m2: ± 5%
- 46 - 400 peces/m2: ± 10%
Rectitud de costats:
- 15 - 115 peces/m2: ± 5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 0,75%
Planor:
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,5%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
- 15 - 115 peces/m2: ± 0,6%
- 116 - 400 peces/m2: ± 1%
Ortogonalitat:
Grup BIII
Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
Gruix:
- 46 - 400 peces/m2: ± 0,5 mm
- 16 - 45 peces/m2: ± 0,6 mm
- <= 15 peces/m2: ± 0,7 mm
Rectitud de costats: ± 0,6%
Planor: + 0,5%, - 0,3%
Ortogonalitat: ± 0,5%
Totes aquestes toleràncies s'han de verificar segons l'UNE_EN ISO 10545-2.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS:
Característiques essencials:
Càrrega de trencament (assaig UNE-EN ISO 10545-3):
- Grup AI-a:: si gruix >=7,5mm mínim 1300N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AI-b:: si gruix >=7,5mm mínim 1100N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a1: si gruix >=7,5mm mínim 950N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-a2: si gruix >=7,5mm mínim 800N, i si gruix < 7,5mm mínim 600N
- Grup AII-b1: >=900N
- Grup AII-b2: >=750N
- Grup AIII: >=600N
- Grup BI-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1300 N , i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BI-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 700N
- Grup BII-a: si gruix >= 7,5 mm mínim 1100 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 600N
- Grup BII-b: si gruix >= 7,5 mm mínim 800 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 500N
- Grup BIII: si gruix >= 7,5 mm mínim 600 N, i si gruix< 7,5 mm mínim 200N
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS INTERIORS:
Característiques essencials:
Reacció al foc: A1
Coeficient de fricció: El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PAVIMENTS EXTERIORS:
Característiques essencials:
Coeficient de fricció (per a zones de vianants): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat.
Resistència al derrapatge (per zones on circulin vehicles): El fabricant declararà el mètode d'assaig utilitzat
Durabilitat, resistència a les gelades: Exigida d'acord amb UNE-EN ISO 10545-12
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES:
Característiques essencials:
Reacció al foc: A1
Resistència a la flexió (No aplicable a rajoles amb força de trencament >=3000N.UNE-EN ISO 10545-4):
- Grup AI-a: >=28 N/mm2
- Grup AI-b: >=23 N/mm2
- Grup AII-a1: >=20 N/mm2
- Grup AII-a2: >=13 N/mm2
- Grup AII-b1: >=17,5 N/mm2
- Grup AII-b2: >=9 N/mm2
- Grup AIII: >=8 N/mm2
- Grup BI-a: >=35 N/mm2
- Grup BI-b: >=30 N/mm2
- Grup BII-a: >=22 N/mm2
- Grup BII-b: >=18 N/mm2
- Grup BIII: Si gruix >=7,5 mm mínim >=12N/mm2, i si gruix <7,5mm mínim 15N/mm2
Adhesió: Aplicable per a rajoles que puguin estar exposades a la caiguda accidental d'objectes sobre àrees de transit (UNE-EN-12004)
RAJOLES CERÀMIQUES PER A PARETS I SOSTRES EXTERIORS:
Característiques essencials:
Resistència al xoc tèrmic: Quan correspongui (ISO 10545-9)
Durabilitat, resistència a les gelades: Quan correspongui (ISO 10545-12)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades, en caixes.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones, clasificación, características y marcado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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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 recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de reacció al foc de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials
que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments interiors incloent zones tancades de transport públic de Nivell o Classe: A1***, F. *** Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig
de reacció al foc (per exemple productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 2000/605/CE),
- Productes per a paviments exteriors i acabats de carretera per a cobrir àrees de circulació peatonal i vehicular,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, per a usos no subjectes a reglamentació de reacció al foc ni de substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a paviments subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses,
- Productes per a recobriment de parets o sostres, en interiors o exteriors, subjectes a reglamentació de substàncies perilloses, i en sostres interiors suspesos subjectes a
requisits de seguretat durant l'ús:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Les rajoles ceràmiques i/o el seu embalatge han d'anar marcades amb:
La marca comercial i/o una marca de fabricació apropiada, i el país d'origen
Marcat corresponent a la primera qualitat.
La referència a l'annex corresponent de la norma europea (UNE EN 14411) i la classificació, quan sigui aplicable.
Les mides nominals i les mides de fabricació modular(M) o no mdular
La naturalesa de la superfície (GL esmaltada o UGL no esmaltada)
L'embalatge i/o documentació comercial han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28
de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar per la següent informació:
Referència a la norma UNE-EN 14411
Nom o marca del fabricant
Dos ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat
Classificació del producte i usos finals previstos.
Indicacions per identificar les característiques del producte en base a les especificacions tècniques.
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
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A REVESTIMENTS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
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.
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 1000 m2 de plaquetes 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:
- resistència a les taques (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a productes (UNE-EN ISO 10545-14)
- resistència a l'abrasió (UNE-EN ISO 10545-7)
- adherència al morter de ciment (ASTM C 482)
Sobre 10 rajoles:
- absorció d'aigua (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència a la flexió (UNE-EN ISO 10545-4)
- comprovació dimensional (UNE-EN ISO 10545-2)
- aspecte superficial (UNE-EN ISO 10545-2)
Sobre 5 rajoles:
- resistència a la gelada (UNE-EN ISO 10545-12)
- resistència al clivellat del vidriat (UNE-EN ISO 10545-11)
- resistència al xoc tèrmic (UNE-EN ISO 10545-9)
- resistència a l'àcid clorhídric o al hidròxid de potassi (UNE-EN ISO 10545-14)
Sobre 3 rajoles:
- duresa a la ratllada (escala de mohs)
Sobre 1 rajola:
- coeficient de dilatació lineal (UNE-EN ISO 10545-8)
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 MOSTRA EN PECES PER A REVESTIMENTS:
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 EN PECES PER A REVESTIMENTS:
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 total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.
OPERACIONS DE CONTROL EN PECES PER A PAVIMENTS:
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 cada 1000 m2 de superfície (unes 10000 peces), 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:
Aspecte
Absorció d'aigua
Resistència a la flexió
Duresa superficial
Dilatació tèrmica
Resistència a les taques
Resistència als productes domèstics de neteja
Llargària
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Amplària
Gruix
Rectitud d'arestes
Planor
Ortogonalitat
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 altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PECES PER A PAVIMENTS:
Es seguiran 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 EN PECES PER PAVIMENTS:
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 a les peces rebudes a càrrec
del Contractista.
Es repetirà l'assaig que no compleixi les especificacions sobre un total de 10 rajoles del mateix lot.
Només s'acceptarà el lot, quan els resultats obtinguts sobre les 10 rajoles resultin satisfactoris.
____________________________________________________________________________
B0 - MATERIALS BÀSICS
B0G - PEDRES NATURALS I ARTIFICIALS
B0GA - PEDRA ARTIFICIAL I ELEMENTS ESPECIALS DE PEDRA ARTIFICIAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B0GAB4L4.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada d'aspecte semblant a la pedra natural, obtinguda per un procés d'emmotllament d'una mescla de ciment, granulats seleccionats i, eventualment, additius i/o
colorants.
S'han considerat els tipus de peces següents:
Placa plana
Peça de coronament de paret amb 1 o 2 trencaaigües, o amb cantells en escaire
Peça amb trencaaigües
Peça amb els cantells en escaire
Peça en L
S'han considerat els acabats superficials següents:
Llis
Abuixardat
Rentat a l'àcid
Polit
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir la cara plana i les arestes rectes.
No ha de tenir taques, escantonaments, esquerdes o d'altres defectes superficials.
L'acabat superficial, polit, abrillantat, abuixardat, etc. ha d'estar fet a fàbrica, i no ha de presentar defectes superficials (taques, escantonaments, esquerdes, etc.).
Les armadures de reforç no s'han de veure en cap de les cares.
Toleràncies:
Dimensions: ± 4 mm
Fletxa de les arestes: ± 0,1%
Planor: ± 2 mm
Balcaments: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
El fabricant ha de facilitar, si se li demana, les dades següents:
Absorció d'aigua
Gelabilitat
Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)
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.
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 500 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:
Absorció d'aigua
Gelabilitat
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.
Control de característiques geomètriques cada 500 m2 segons la norma UNE EN 13373

Dimensions
Balcaments
Gruix
Diferència de llargària entre les arestes
Angles
Rectitud d'arestes
Planor
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.
____________________________________________________________________________
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B147UA20,B147US10,B147UC10,B147UE20,B147UH20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol
complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
Proteccions del cap
Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
Proteccions per a l'aparell auditiu
Proteccions per a l'aparell respirarori
Proteccions de les extremitats superiors
Proteccions de les extremitats inferiors
Proteccions del cos
Protecció del tronc
Protecció per treball a la intempèrie
Roba i peces de senyalització
Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la integritat física del treballador
Es equips dels serveis de socors i salvament
Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre
Els EPI dels mitjans de transport per carretera
El material d'esport
El material d'autodefensa o de dissuasió
Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la
zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i
manteniment, així com a la formació i voluntat del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar restringida a
l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties
innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran
de complir els següents requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.
Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una
barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4 cm
entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge, s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material
astringent similar. Les parts en contacte amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.
Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes
Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les
radiacions calorífiques i descàrregues elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se
S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del
material en el termini d'uns quatre anys, transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa, encara que no
estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats
Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per
altres, totalment nous
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles, còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva
resistència i eficàcia.
Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos
d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames casos
seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor ventilació.
Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus "panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de
policarbonat o acetat transparent.
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Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
Pantalla abatible amb arnès propi
Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o
proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament
enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent,
equipat amb vidre resistent a la temperatura que haurà de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra
vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.
Vidres de protecció:
Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques,
ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.
En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica
d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de picapedrer.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:
Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la irritació de l'epidermis.
En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu
portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de
moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós
antitallada, etc., segons les característiques o riscos del treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual
han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la
corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s'haurà de
substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en
moviments de terres i realització d'estructures i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant
l'eventual introducció de partícules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons i amb costures cosides.
Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible.
Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda
lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de fabricació sigui superior als 4 anys.
Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant reblons.
La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.
PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característiques:
Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
Facilitat d'aireació.
Que siguin visibles a temps pel destinatari.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l'usuari, tenint en compte les tasques implicades i les dades
proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent:
La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran
d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció adequada.
Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts que puguin produir irritacions o ferides.
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El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en
compte els factors ambientals, junt amb els moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans apropiats, tal
com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a la morfologia de l'usuari.
L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu disseny.
Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la
cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:
Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II
del RD 773/1997, de 30 de maig.
Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així
com els factors addicionals de risc que puguin constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del RD
773/1997, de 30 de maig.
Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les
existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les
modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis
EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de
bastides i demolició.
Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
Obres en foses, rases, pous i galeries.
Moviments de terra i obres en roca.
Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes.
Utilització de pistoles fixaclaus.
Treballs amb explosius.
Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de:
Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
Acció de pols i fums.
Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
Enlluernament
Protecció de la cara:
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
Treballs de perforació i burinat.
Talla i tractament de pedres.
Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
Activitats en un entorn de calor radiant.
Treballs que desprenen radiacions.
Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
Treballs de percussió.
Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:
Pols, fums i boires.
Vapors metàl·lics i orgànics.
Gasos tòxics industrials.
Monòxid de carboni.
Baixa concentració d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs de soldadura.
Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
Treballs en bastides
Obres de demolició d'obra grossa
Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
Obres d'ensostrat
Treballs d'estructura metàl·lica
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Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
Treballs de transformació de materials lítics
Manipulació i tractament de vidre
Revestiment de materials termoaïllants
Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
Obres d'ensostrat
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:
Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs en bastides.
Muntatge de peces prefabricades.
Treballs en pals i torres.
Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent.
Manipulació de vidre pla.
Treballs de rajat de sorra.
Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
Treballs de soldadura.
Treballs de forja.
Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
Treballs de muntatge elèctric
Treballs de manteniment elèctric
Treballs d'explotació i transport elèctric
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents dades:
Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.
Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
Designació de la talla.
Número de la norma EN específica.
Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel
fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección
individual.
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la
Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección
General de Industria y Tecnología.
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B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES TÈCNIQUES
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT
B1Z7 - MATERIALS AUXILIARS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS PER A SEGURETAT I SALUT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B1Z71B10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus següents:
Làmina de polietilè

CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant
Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i longitudinal de la làmina
Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant
Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir
Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant
Resistència a tracció:
Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina
Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:
Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)
Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
Característiques complementàries:
Resistència a l'esquinçament (ISO 34)
Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)
Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
Gruix (UNE-EN 1849-2)
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
Allargament (ISO/R 527-66)
Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
Reacció al foc
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
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Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en
llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras
subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de
confinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
Nom del fabricant o marca comercial
Data de fabricació
Identificació del producte
Llargària i amplària nominals
Gruix o massa
Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst
Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:
Estanquitat
Resistència a la penetració d'arrels
Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua
Resistència a la fluència
Estabilitat dimensional
Envelliment tèrmic
Flexibilitat a baixes temperatures
Resistència a la càrrega estàtica
Resistència a la càrrega dinàmica
Allargament al trencament
Resistència a la tracció
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de
material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
Data de fabricació
Nom del fabricant o marca comercial
Llargària i amplària nominals
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Gruix o massa
Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1)
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificació del producte (només per al sistema 1)
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
Sistema d'instal·lació previst
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:
Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
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 control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat
una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:
Sistema 1: Declaració de prestacions
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1,
A2, B o C
Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:
Sistema 3: Declaració de prestacions
Sistema 4: Declaració de prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Identificació del producte
Dimensions
Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
Tipus de polímer principal
Classificació del producte segons ISO 10318
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
Referència a la norma europea EN
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Sistema 2+: Declaració de prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents
de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
Que disposen de la documentació certificacions exigides
Que es corresponen amb les propietats demandades
Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses
amb autoprotecció mineral)
Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)
Per a membranes:
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)
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- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)
En casos especials, s'inclouran a més:
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)
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 fer segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es
garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
____________________________________________________________________________
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B44 - MATERIALS D'ACER PER A ESTRUCTURES
B44Z - PLANXES I PERFILS D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B44Z50B5,B44Z5011,B44Z5A2A,B44ZB05A,B44Z501A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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
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.
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:
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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.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados.
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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
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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 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.
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.
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.
____________________________________________________________________________
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B4D - ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4D93EA6.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cassetons per a l'encofrat de sostres nervats unidireccionals o reticulars amb nervis formigonats "in situ".
S'han considerat els tipus següents:

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
Cassetons de morter de ciment
Cassetons de ceràmica
Cassetons de poliestirè
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No hi ha d'haver deformacions ni cantells escantonats.
Les característiques geomètriques han de correspondre a les condicions reflectides a la fitxa tècnica del sistema de sostre utilitzat.
Resistència a compressió en peces col·laborants: >= fck formigó del sostre
Les peces d'entrebigat alleugeridores han de complir:
Càrrega de trencament a flexió > 1.0 kN determinada segons UNE 53981 per a peces de poliestiré expandit, i segons UNE 67037 per a peces d'altres materials
El comportament de reacció al foc de les peces que estiguin o pugin estar exposades a l'exterior durant la vida útil de l'estructura, han de complir amb la classe de reacció al foc
que els hi sigui exigible. En cas d'edificis ha de ser conforme l'apartat 4 de la secció SI-1 del documento DB-SI.
Les peces fabricades amb materials inflamables s'han de protegir del foc amb capes protectores justificades empíricament sota l'acció del foc de càlcul.
CASSETONS DE MORTER DE CIMENT:
Peces obtingudes per un procés d'emmotllament d'una pasta de morter de ciment pòrtland, granulat, aigua i eventualment additius.
No han de tenir esquerdes, deformacions ni cantells escantonats.
Densitat aparent: 0,8 - 1,2 kg/dm3
Toleràncies:
Llargària: ± 12 mm
Ample: ± 5 mm
Alçària: ± 5 mm
Angles diedres: ± 3°
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana de la remesa:
Llargària: ± 10 mm
Amplària: ± 4 mm
Alçària: ± 4 mm
Tolerància de la fletxa en arestes o diagonals planes:
Per a dimensions < 20 cm: ± 1 mm
Per a dimensions >= 20 cm: ± 2 mm
CASSETONS DE CERÀMICA:
Peces obtingudes per un procés d'emmotllament, assecatge i cocció d'una pasta argillosa.
Han de tenir un color i una textura uniformes. Estan suficientment cuits si s'aprecia un so agut en ser colpejats i un color uniforme en trencar-se.
La reducció de resistència a causa de les partícules de calç (després de l'assaig reiteratiu sobre aigua en ebullició i assecatge posterior) ha de ser inferior al 10%.
Eflorescències (UNE 67-029): "no eflorescido" o "ligeramente eflorescido"
Succió d'aigua (UNE 67-031): <= 10 g/dm2 x min
Absorció d'aigua (UNE 67-027): <= 25%
En peces ceràmiques el valor mig de l'expansió per humitat no ha de ser major que 0.55 mm/m determinat segons UNE 67036
Toleràncies:
Llargària: ± 7 mm
Amplària: ± 4 mm
Alçària: ± 4 mm
Angles diedres: ± 3°
Toleràncies dimensionals respecte a la mitjana de la remesa:
Llargària: ± 6 mm
Amplària: ± 3 mm
Alçària: ± 3 mm
CASSETONS DE POLIESTIRÈ:
Peces rígides d'escuma de poliestirè expandit amb estructura de cèl·lula tancada.
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
No han d'estar en contacte amb olis, dissolvents, hidrocarburs saturats, àcids o betums a temperatures >= 130°C.
Densitat aparent: >= 15 kg/m3
Conductivitat tèrmica a 0°C: <= 0,033 W/m K
Absorció d'aigua: <= 0,4%
Toleràncies:
Llargària: ± 5 mm/m
Amplària: ± 2 mm
Alçària: ± 2 mm
Densitat: ± 10%
PECES PER A SOSTRES NERVATS RETICULARS
Càrrega admissible, recolzat pels seus punts de suport: >= 2,5 kN
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar, com a mínim, els valors per les propietats
higrotèrmiques següents, d'acord amb l'especificat en l'apartat 4.1 del DB HE 1:
Conductivitat tèrmica (W/mK)
Factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua
CASSETONS DE MORTER DE CIMENT O DE CERÀMICA:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Data de fabricació
Dimensions i altres característiques de subministrament
En cada subministrament d'elements d'entrebigat de tipus ceràmic o de morter de ciment que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim:
Que les característiques geomètriques estan d'acord amb la fitxa tècnica i que coincideixen amb les especificades dels plànols del projecte executiu
Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió, i si la peça es ceràmica, de l'expansió per humitat segons EHE-08 art.
36
Emmagatzematge: De manera que no es trenquin o s'escantonin i sense contacte directe amb el terra.
CASSETONS DE POLIESTIRÈ:
Subministrament: Empaquetats. A l'embalatge s'ha d'indicar el producte que conté.

En cada subministrament d'elements d'entrebigat de poliestirè que arribi a l'obra s'ha de verificar com a mínim:
Que les característiques geomètriques estan d'acord amb la fitxa tècnica del sostre i que coincideixen amb les especificades als plànols del projecte executiu
Que es disposa de certificació documental sobre el compliment dels assaigs de trencament a flexió d'acord amb EHE-08 art. 36
Que existeix garantia documental del fabricant que la classificació segons la reacció al foc declarada s'ha determinat segons l'UNE-EN 13501-1
Emmagatzematge: S'han de mantenir horitzontals, en llocs protegits del sol i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
B4 - MATERIALS PER A ESTRUCTURES
B4F - MATERIALS DE CERÀMICA PER A ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B4F7LK10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Element prefabricat semiresistent format per motlles ceràmics amb dos o més canals a la cara superior, armats i formigonats, apte per a resistir les sol·licituds de càlcul un cop
completat a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En comprovar l'aspecte superficial de l'element, aquest ha de tenir unes característiques uniformes i no s'admeten les rebaves, les discontinuitats en el formigonament, les
superfícies deteriorades, guerxaments, armadures visibles ni d'altres defectes que perjudiquinel seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
El formigó no ha de tenir defectes de vibratge.
La cara superior de l'element ha de tenir una textura rugosa en tota la superfície.
Els acanalats han de tenir les dimensions necessàries per tal que es puguin complir les prescripcions relatives al recobriment de les armadures.
Les superfícies de les peces ceràmiques en contacte amb el formigó han de ser estriades o ratllades.
Les peces ceràmiques no han de tenir cap mena de fissura.
L'amplària dels junts entre peces ha de ser constant.
Cal declarar els següents valors d'acord amb UNE-EN 845-2:
Capacitat portant
Càrrega de flexió i deformació
Absorció a l'aigua
Permeabilitat al vapor d'aigua
Massa per unitat d'àrea de la llinda
Resistència al gel-desgel
Comportament tèrmic
Resistència al foc
Les llindes de fàbrica de ram de paleta han de realitzar-se utilitzant formigó armat o pretesat, morter de ram de paleta i peces de ram de paleta encofrades estructurals o no
estructurals seguint les diferents normatives que s'indica UNE-EN 845-2 punt 4.
Les llindes de fàbrica de ram de paleta l'armat ha d'estar protegit contra la corrosió.
Les llindes aniran marcades o acompanyades de documentació amb la següent informació:
Número i data d'emissió de la norma UNE-EN 845-2
Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant.
Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de producte, fent referència a la descripció, designació i ús al que està destinat.
Ha d'estar convenientment marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el cas de llindes que han d'aguantar més d'una fulla de fàbrica de ram de paleta, caldrà indicar
quina cara de la llinda aguanta la cara interna del mur i quina l'externa.
Cal declarar la longitud, amplada i alçada de la llinda i, en cas de formes no rectangulars, cal aportar un dibuix de la configuració amb les dimensions.
Cal declarar-se la massa i la massa per unitat d'àrea de la llinda. La desviació respecte el valor declarat no pot excedir el 5%.
Cal que s'especifiqui la longitud de recolzament mínima requerida > 10mm.
Toleràncies:
Llargària; ±15 mm.
Amplada i alçària ±5 mm.
Rectitud o arqueig: 0,5% de la longitud i màxim 10mm.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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 i parets mitgeres:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
Els productes de la construcció han de portar en un 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.
El símbol de marcat de conformitat CE ha de mostrar-se en el producte o en el seu embolcall, albarà, factura o documentació adjunta junt amb la següent informació:
Número de la norma UNE-EN 845-2
Nom o marca identificativa i direcció del fabricant o representant autoritzat del fabricant.
Un número de referència únic, nom o codis únics que identifiquin correctament el tipus de producte, fent referència a la descripció, designació i ús al que està destinat.
Ha d'anar marcat indicant les aplicacions del seu ús i, en el cas de llindes que han d'aguantar més d'una fulla de fàbrica de ram de paleta, caldrà indicar quina cara de la
llinda aguanta la cara interna del mur i quina l'externa.
Els dos últims dígits de l'any que en que s'ha imprès el marcatge
Càrrega de flexió i la deformació establerta
Absorció d'aigua.
Permeabilitat al vapor d'aigua.
Massa, massa per unitat d'àrea
Resistència al gel-desgel.
Especificació del material/revestiment d'acord amb annex C d'UNE-EN 845-2.
Comportament tèrmic.
Resistència al foc.
Tipus de llinda.
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Llargària de recolzament mínima.
Llargària en mm.
Amplària i alçada en mm.
Configuració.
Si s'exigeix que les llindes de fàbrica de ram de paleta estiguin arrebossats
Si s'exigeix barrera antihumitat
On sigui pertinent, indicar els components de la llinda combinada que no es subministri com a parts del producte.
Informació sobre les característiques més dels requisits essencials
Emmagatzematge: S'han d'apilar horitzontalment sobre taulons de fusta situats als extrems de manera que no tinguin contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 845-2:2005 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Dinteles.
____________________________________________________________________________
B5 - MATERIALS PER A COBERTES
B52 - MATERIALS PER A TEULADES
B522 - TEULES DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B52211N0,B52219N0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Teula de ceràmica, obtinguda per un procés d'emmotllament, d'extrusió o de premsat, assecatge i cuita d'una pasta argilosa.
S'han considerat els tipus següents:
Teula àrab d'elaboració mecànica
Teula àrab manual
Teula plana
Teula romana
Lloseta de ceràmica
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tipus de teula, la seva forma, dimensions i color, han de correspondre a les especificacions de la DT.
El fabricant ha de garantir les característiques estructurals, geomètriques, físiques i mecàniques de les teules i la seva compatibilitat amb el sistema de col·locació previst,
d'acord amb la norma UNE-EN 1304.
No han de tenir defectes que impedeixin la col·locació adequada, ni defectes estructurals, com ara trencaments, ampolles, cràters, escrostonaments, fissures estructurals o
superficials ni pèrdua del taló.
La teula d'elaboració mecànica, ha de tenir una textura llisa i uniforme a tota la superfície. En trencar-la, la fractura ha de ser uniforme i de gra fi.
Excepte les teules flamejades, envellides o destonificades , la resta ha de tenir un color uniforme a tota la superfície.
Teula gresificada, esmaltada o vidriada no ha de tenir esquerdes ni porus a la superfície.
La teula romana ha de tenir un forat fet o insinuat, la teula plana dos.
Hi ha dues categories d'impermeabilitat d'acord amb l'assaig UNE-EN 539-1:
Categoria 1:
actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,5 cm3/cm2
Coeficient d'impermeabilitat mitjà <=0,8
Categoria 2:
actor d'impermeabilitat mitjà: <= 0,8 cm3/cm2
Coeficient d'impermeabilitat mitjà <=0,925
Les teules amb impermeabilitat de categoria 2, només es poden d'utilitzar per a fer cobertes sobre un sostre estanc a l'aigua. Per altres situacions les teules i els accessoris han
de ser de categoria 1, segons assaig EN 539-1.
Resistència a flexió: no han de trencar-se als sotmetre la peça a les diferents càrregues, d'acord amb l'assaig descrit en UNE-EN 538:
Teules planes sense ancoratge: 600N
Teules planes amb ancoratge: 900N
Teules corbes: 1000N
Altres tipus de teules: 1200N
Resistència a les gelades d'acord amb assaig descrit en UNE-EN 539-2.
Les teules per utilitzar a la zona d'Espanya, França, Grècia i Portugal, han de passar amb èxit l'assaig de gelabilitat pel mètode C segons EN- 539-2.
Les teules esmaltades o colorejades en superfície no han d'experimentar variació sensible de color al ser sotmeses a un assaig de cocció a forn elèctric a 600°C durant 2 h.
En el procés d'elaboració de la teula gresificada, la pasta argilosa s'ha revestit d'una capa d'argila que durant la cuita (aprox. 1050°C) arriba gairebé al punt de fusió.
En el procés d'elaboració de la teula vidriada, la peça s'ha sotmès a un tractament de vitrificació.
Resistència a l'impacte (bola d'acer de 200 g des de 25 cm, UNE-EN 1304): No s'ha de trencar ni escrostonar.
Fissures i esquerdes (UNE-EN 1304): Nul.les
Exfoliacions i laminacions (UNE-EN 1304): Nul.les
Nombre d'escrostonaments (UNE 67039):
En cara vista: Cap de dimensió mitjana > 15 mm
En tota la peça: <= 3/dm2 de dimensió mitjana >7mm i <= 15 mm
Diàmetre dels forats per a clavar-les: >= 0,3 cm
Separació dels forats al cantell: >= 2,5 cm
El fabricant ha de garantir que el material subministrat compleix els valors declarats, en el seu cas, per les propietats de la designació.
Toleràncies:
Regularitat de forma d'acord amb EN-1024
Guerxament de teules planes:
longitud total >300mm: >=1,5%
longitud total <=300mm: <=2,0%
Uniformitat del perfil transversal de les teules corbes amidant l'amplada de les parts estreta i ampla de la teula. La diferència entre aquests valors ha de ser <15mm.
Rectitud (control de fletxa) d'acord amb EN-1024
Dimensions de la peça ±2,0% dels valors declarats pel fabricant (EN-1024)
Planor: ± 2,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades sobre palets.
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.).
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida. Definiciones y especificaciones de producto.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Com a mínim el 50% de les teules ha de portar una marca indeleble i llegible amb la següent informació:
Nom del fabricant i tipus de producte
País d'origen
Any i mes de producció
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
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: productes A1 considerats conformes sense necessitat d'assaig,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes considerats conformes sense necessitat d'assaig,
- Productes per a usos no subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc, sobre comportament al foc exterior ni sobre substàncies perilloses:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A1 a F,
- Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre substàncies perilloses:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
El símbol de marcatge CE a d'estampar-se conforme la Directiva 93/68/CEE i ha de mostrar-se en l'embalatge, i/o documentació comercial i a d'anar acompanyat de la
següent informació:
Nom, marca comercial o subministrador del fabricant;
Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge;
Referència a la norma UNE-EN 1304;
Tipus de producte;
Informació de les característiques essencials:
Resistència mecànica
Comportament al foc exterior
Reacció al foc
Impermeabilitat a l'aigua
Dimensions i toleràncies dimensionals
Durabilitat (gel/desgel)
Propietats higrotèrmiques (segons l'article 4.1 del DB HE1)
OPERACIONS DE CONTROL:
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament, i per cada 10.000 unitats que arribin a l'obra s'han de demanar al contractista els certificats del fabricant que garanteixin
el compliment del plec de condicions tècniques, i s'han de realitzar els assaigs següents:
Defectes estructurals:
Fissures i clivelles (25 peces)
Exfoliacions i laminacions (25 peces)
Escrostonament (6 peces)
Defectes físics (sobre 6 peces de cada lot):
Resistència a la flexió (UNE EN 538)
Resistència a l'impacte (UNE EN 1304)
Permeabilitat (UNE EN 539-1)
Resistència a la gelada (UNE EN 539-2)
Inclusions calcàries (UNE 67039 EXP)
Defectes geomètrics (sobre 25 peces de cada lot):
Tolerància dimensional (UNE-EN 1304)
Deformacions
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.
____________________________________________________________________________
B5 - MATERIALS PER A COBERTES
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZF - MATERIALS PER A ACROTERIS I GÀRGOLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B5ZFQS00I5VS.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça formada amb planxa o PVC per a acroteris i gàrgoles.
S'han considerat els elements següents:
Peça per a acroteri de planxa
Peça per a gàrgola de planxa
Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm, de planxa metàl·lica amb làmina adherida de PVC
Peça per a gàrgola de diàmetre 100 mm de PVC
S'han considerat els tipus de planxa següents:
Planxa de zinc
Planxa de coure
ELEMENTS DE PLANXA:
La superfície ha de ser llisa i plana.
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Les arestes han de ser rectes i escairades.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
El gruix de la planxa ha de ser constant.
No ha de tenir cops, senyals de corrosió, doblecs ni altres deformacions o defectes superficials.
Toleràncies:
Desenvolupament: ± 3 mm
PEÇA DE PLANXA DE ZINC:
Contingut de zinc (UNE 37-301): 99,95%
Llargària: 200 - 300 cm
Toleràncies:
Impureses (UNE 37-301): Ha de complir
Gruix: ± 0,03 mm
Llargària: ± 5 mm
PEÇA DE PLANXA METÀL·LICA AMB LÀMINA ADHERIDA DE PVC:
La planxa metàl·lica ha de portar un tractament de galvanització i posterior lacat al forn.
No s'ha de posar en contacte amb materials bituminosos, olis, greixos, productes que continguin dissolvents o altres materials que provoquin la migració dels plastificants de
PVC.
La làmina de PVC ha de ser soldable amb els procediments habituals: aire calent, alta freqüència, dissolvents i altres.
Gruix:
Planxa metàl·lica: >= 0,50 mm
Làmina de PVC: >= 0,85 mm
PEÇA DE PVC:
El color ha de ser uniforme en tota la superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Gruix: >= 1,7 mm
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Combustibilitat: Incombustible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir
PEÇA PER A GÀRGOLA:
Toleràncies:
Diàmetre: ± 0,4 mm
Llargària:
Peça de 25 a 35 cm de llargària: ± 1 mm
Peça de 45 cm de llargària: ± 1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
ELEMENTS DE PLANXA:
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
PEÇA PER A GÀRGOLA DE PVC:
Subministrament: Empaquetades i s'ha d'indicar el producte que conté.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, en llocs protegits contra els impactes i de les radiacions solars.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B5 - MATERIALS PER A COBERTES
B5Z - MATERIALS ESPECIALS PER A COBERTES
B5ZZ - MATERIALS AUXILIARS PER A COBERTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B5ZZJTNT.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a col·laborar i complementar l'execució de cobertes de tot tipus.
S'han considerat els elements següents:
Tub d'acer galvanitzat en calent de diàmetre 50 mm, amb platina d'acer galvanitzat per ancoratge
Paper Kraft de primera, per a independitzar els envans de sostremort de la solera de coberta
Ancoratge d'acer galvanitzat per a unions d'envans de sostremort amb la solera o per a fixació de taulonet de suport de carener
Peça de suport per a bonera de paret, formada amb planxa d'acer galvanitzat obtinguda per laminat en fred i sotmesa a un procés continu de galvanitzat en calent, amb un
forat de 105x105 mm
Peça per a pas de conductes de planxa d'acer galvanitzat de 0,8 mm de gruix, composta per un tub soldat a una base de 40x40 cm
Tub d'acer galvanitzat en calent per a pas de conductes, format amb planxa d'acer de 0,8 mm de gruix, soldat a una platina d'acer galvanitzat per a ancoratge
Clau o vis d'acer galvanitzat amb junt de plom, plàstic, plom i ferro o metall i goma
Suport i ventilació de carener amb perfil perforat de zinc i vessant de planxa de plom plisat
Ganxo d'acer inoxidable per a fixació de teula
Reixa circular de ventilació de planxa desplegada d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix soldada a una volandera formada per un rodó d'acer galvanitzat
PEÇA DE PLANXA:
El forat de la peça de suport per a bonera de paret, ha d'estar centrat, en el tram de la planxa que ha d'anar recolzat sobre la paret.
No ha de tenir variacions del gruix ni d'altres defectes visibles a la seva superfície.
Les arestes han de ser rectes i escairades.

El gruix de la planxa ha de ser constant.
La planxa de zinc o coure ha de tenir una fractura brillant.
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats ni exfoliacions i no ha de tenir taques ni imperfeccions superficials.
No ha d'estar en contacte amb productes químics de pH < 6 i pH > 12,5.
Puresa del zinc (% en pes): >= 98,5
PECES DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT:
Toleràncies:
Desenvolupament: ± 3 mm
Llargària nominal: + 3%, - 0%
Gruix: ± 0,1 mm
TUB D'ACER GALVANITZAT:
Ha de portar una anella per a fer l'acord interior d'impermeabilització.
Gruix del tub: >= 0,6 mm
Gruix de la platina: >= 1 mm
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 400 g/m2
ANCORATGE D'ACER GALVANITZAT:
L'ancoratge d'acer galvanitzat ha de tenir una forma que garanteixi la unió entre els elements.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
PAPER KRAFT:
Ha de tenir la dimensió suficient per a cobrir tota la superfície d'unió entre l'envà i la solera.
Gramatge (UNE 57-014): 75 g/m2
Contingut d'humitat (UNE 57-005): 7,5%
Índex de porositat (UNE 57-029): >= 3
Absorció d'aigua (UNE 57-027): <= 35 g/m2
Resistència a l'esqueixament (UNE 57-033): >= 110
Toleràncies:
Gramatge: ± 4%
Contingut d'humitat: ± 1%
Resistència a l'esqueixament: - 15%
CLAU O VIS D'ACER GALVANITZAT:
Ha de ser recte, amb la cabota plana i la punta afinada i regular.
L'expressió de les mesures sempre ha de ser: Diàmetre x llargària.
Protecció de la galvanització (Sendzimir): >= 275 g/m2
Característiques del junt:
+------------------------------------------------------------+
¦Material del junt ¦ Diàmetre ¦ Diàmetre ¦ Gruix
¦
¦
¦de la peça¦ del junt ¦ del junt ¦
¦
¦ (mm) ¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:
¦ 5,4 ¦
24
¦
¦
¦Plom i ferro
¦ 5,5 ¦
24
¦ >= 10
¦
¦
¦ 6,5 ¦
27
¦
¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Vis:
¦
- ¦ 53 metall ¦ >= 7 metall ¦
¦Metall i goma
¦
- ¦ 50 goma ¦ >= 10 goma ¦
¦------------------¦----------¦---------------¦--------------¦
¦Clau: Plom
¦
- ¦ >= 20 exterior¦ >= 2
¦
¦Clau: Pàstic
¦
- ¦ >= 15 exterior¦ >= 5
¦
+------------------------------------------------------------+
SUPORT I VENTILACIÓ DE CARENER AMB PERFIL PERFORAT DE ZINC:
El perfil de zinc ha de portar, a la seva part superior, orificis de ventilació uniformement distribuïts.
Ha de portar una vessant de plom plisat per a garantir la seva adaptació al perfil de coberta.
El perfil no ha de tenir deformacions ni balcament que impedeixin el correcte recolçament sobre l'element de suport.
Amplària de la vessant de plom: 120 mm
Secció de la ventilació: >= 100 cm2/m
GANXO D'ACER INOXIDABLE PER A TEULA:
La forma del ganxo ha de permetre que per un extrem pugui suportar la teula i per l'altre fixar-se al suport.
Ha de portar dos orificis en un dels extrems per a la seva fixació al suport.
Ha de tenir una superfície llisa, uniforme i sense defectes superficials.
REIXA CIRCULAR PER A VENTILACIÓ:
La planxa ha de portar els orificis de ventilació uniformement distribuïts.
El rodó que fa de bastiment, ha de tenir orificis per a la seva fixació al suport.
Toleràncies:
Diàmetre: ± 1%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PECES D'ACER:
Subministrament: Empaquetades.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i sense contacte amb el terra.
PAPER KRAFT:
Subministrament: En rotlles.
Emmagatzematge: de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
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UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PAPER KRAFT, PEÇA PER A SUPORT I VENTIL.LACIÓ O GANXO D'ACER INOXIDABLE:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B6 - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES
B6B - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B6BZ1A10,B6B12311,B6B11311.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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:
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Gruix del recobriment
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.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B71 - LÀMINES BITUMINOSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B712907A,B711Q060.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmines formades per material bituminòs amb o sense armadura, per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus de làmines següents:
LO: Làmina d'oxiasfalt formada per una o vàries armadures, recobriment bituminós i acabat antiadherent, sense protecció, amb autoprotecció mineral o amb autoprotecció
metàl·lica.
LAM: Làmina de quitrà modificat amb polímers sense armadura, fabricada per extrussió i calandratge.
LBM (SBS): làmines de betum modificat amb elastòmers (cautxú termoplàstic estirè-butadiè-estirè) formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics
bituminosos modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).
LBM (APP): làmines de betum modificat amb plastòmers (polímer polipropilè atàctic), formades por una o vàries armadures recobertes amb màstics bituminosos
modificats, material antiadherent, sense protecció o amb autoprotecció (mineral o metàl·lica).
LBA: Làmines autoadhesives de betum modificat formades per una o dues armadures, recobriment bituminos i material antiadherent que en una de les seves cares, com a
mínim, ha de ser extraïble, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica.
S'han considerat els tipus d'armadures següents:
FM: Conjunt feltre-malla de fibra de vidre i polièster
FV: Feltre de fibra de vidre
FP: Feltre de polièster
PE: Film de poliolefina
TV: Teixit de fibra de vidre
PR: Film de polièster
MV: Malla amb feltre de fibra de vidre
TPP: Teixit de polipropilè
AL: Alumini
NA: Sense armadura
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
L'armadura ha de donar resistència mecànica i/o estabilitat dimensional i servir de suport al material impermeabilitzant.
La làmina ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes (vores esqueixades o no rectilínies, trencaments, esquerdes, protuberàncies, clivelles, forats)
Les làmines metàl·liques d'autoprotecció han d'haver estat sotmeses a un procés de gofratge, amb la finalitat d'augmentar la resistència al lliscament del recobriment bituminós i
de compensar les dilatacions que experimentin.
Les làmines amb autoprotecció metàl·lica, han de tenir la superfície exterior totalment coberta amb una làmina protectora d'aquest material, adherit al recobriment bituminós.
La làmina amb autoprotecció mineral, ha de tenir la superfície exterior coberta amb gra mineral uniformement repartit, encastat a la làmina i adherit al recobriment bituminós.
En la làmina amb autoprotecció mineral, s'ha de deixar neta de grans minerals una banda perimetral de 8 cm, com a mínim, per a possibilitar el solapament.
En la làmina amb tractament antiarrels, la cara exterior ha d'estar tractada amb un producte herbicida o repelent de les arrels.
En les làmines de base oxiasfalt (LO), el material presentat en rotlles no ha d'estar adherit, al desenrrotllar-lo a la temperatura de 35°C; ni s'ha de clivellar, al desenrrotllar-lo a
10°C.
Incompatibilitats:
Làmines no protegides LBA, LBM, LO: No s'han de posar en contacte amb productes de base asfàltica o derivats.
Làmines autoprotegides LBA, LBM, LO i làmines LAM: no s'han de posar en contacte amb productes de base de quitrà o derivats.
LÀMINES LBA, LO O LBM:
Ha de tenir un acabat antiadherent a la cara no protegida, per a evitar l'adherència a l'enrotllar-se.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Defectes visibles (UNE-EN 1850-1)
Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 1109): <= valor declarat pel fabricant
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a tracció (UNE-EN 12311-1): Tolerància declarada pel fabricant en les direccions transversal i longitudinal de la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
Llargària (UNE-EN 1848-1): Tolerància declarada pel fabricant
Amplària (UNE-EN 1848-1): Tolerància declarada pel fabricant
Rectitut (UNE-EN 1848-1): ± 20 mm/10 m
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-1): Tolerància declarada pel fabricant
Gruix (UNE-EN 1849-1): Tolerància declarada pel fabricant
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B): Ha de complir
Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
Estabilitat dimensional, en làmines amb fibres orgàniques o sintètiques (UNE-EN 1107-1): <= valor declarat pel fabricant
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Estabilitat de forma sota canvis cíclics de temperatura, en làmines amb autoprotecció metàl·lica (UNE-EN 1108): <= valor declarat pel fabricant
Envelliment artificial, en làmines que han d'anar col·locades en la capa superior de la membrana (UNE-EN 1296):
Làmines amb protecció lleugera superficial permanent:
- Flexibilitat a baixa temperatura (UNE-EN 1109): Tolerància declarada pel fabricant
- Resistència a la fluència a temperatura elevada (UNE-EN 1110): Tolerància declarada pel fabricant
Làmines sense protecció superficial (UNE-EN 1296 métode per exposició perllongada): Ha de complir
Adhesió dels grànuls (UNE-EN 12039): ± 30% en massa de grànuls
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
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:
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode A o B): Ha de complir
Assaig a 2 kPa per a làmines anticapil·laritat
Assaig a 60 kPa per a làmines per a estanquitat d'estructures enterrades
Durabilitat de l'estanquitat front a l'envelliment artificial (UNE-EN 1296, UNE-EN 1928): Ha de complir
Durabilitat de l'estanquitat front a agents químics (UNE-EN 1847, UNE-EN 1928): Ha de complir
Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant
LÀMINA AUTOADHESIVA DE BETUM MODIFICAT LBA:
El material antiadherent pot ser un film de plàstic o paper siliconat i ha de complir les especificacions de l'UNE 104206.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetada en rotlles. Cada un ha de contenir una sola peça, o com a màxim dues. En cada partida no hi haurà més del 3% de rotlles, contenint dues
peces i cap que en contingui més de dues. Els rotlles han d'anar protegits.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de quatre filades posades en el mateix sentit, a temperatura baixa
i uniforme, protegits del sol, la pluja i la humitat en llocs coberts i ventilats.
Temps màxim d'emmagatzematge:
Làmines autoadhesives: 6 mesos
Resta de làmines: 12 mesos
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13707:2005 Láminas flexibles para la impermeabilización. Láminas bituminosas con armadura para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O PER A ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
UNE-EN 13969:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas anticapilaridad bituminosas incluyendo láminas bituminosas para la estanquidad de estructuras
enterradas. Definiciones y características.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:
Estanquitat
Resistència a la penetració d'arrels
Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua
Resistència a la fluència
Estabilitat dimensional
Envelliment tèrmic
Flexibilitat a baixes temperatures
Resistència a la càrrega estàtica
Resistència a la càrrega dinàmica
Allargament al trencament
Resistència a la tracció
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES, BARRERES ANTICAPIL.LARITAT O
D'ESTANQUITAT EN ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
Data de fabricació
Nom del fabricant o marca comercial
Llargària i amplària nominals
Gruix o massa
Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
Condicions d'emmagatzematge
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13707, tipus d'armadura, tipus de recobriment
Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a comportament de la impermeabilització de cobertes subjectes a un foc extern de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,

- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de
material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES ANTICAPIL.LARITAT O D'ESTANQUITAT D'ESTRUCTURES ENTERRADES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
Data de fabricació
Nom del fabricant o marca comercial
Llargària i amplària nominals
Gruix o massa
Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13969, tipus d'armadura, tipus de recobriment
Tipus d'acabat superficial i sistema d'instal·lació previst
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de
retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a anticapil·laritat per a edificis, incloent estanquitat en estructures soterrades sotmeses a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o
materials per als quals una etapa clarament identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors
d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents
de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: El fabricant dels perfils ha de tenir concedida la Marca AENOR, d'acord amb l'UNE 36530, o en el seu defecte ha de presentar el
resultat positiu dels assaigs establerts per aquesta norma, realitzats per un laboratori autoritzat, independent del fabricant.
A la recepció dels productes es comprovarà:
Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
Que disposen de la documentació certificacions exigides
Que es corresponen amb les propietats demandades
Que han estat assajats amb la freqüència establerta
Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
Capacitat d'esser plegat: UNE 104281-6-4
Absorció d'aigua en massa: UNE 104281-6-11
Resistència a la calor: UNE 104281-6-3
Estabilitat dimensional després de 2h a 80ºC: UNE 104281-6-7
Apreciació de la durabilitat: UNE 104281-6-16
Resistència a la tracció i allargament de trencament UNE-EN 12311-1
(en làmines bituminoses no protegides:)
Massa: UNE EN 1849-1
(en làmines bituminoses amb autoprotecció mineral:)
Fluència: UNE 104281-6-3
Punt de reblaniment: UNE 104281-1-3
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.
Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses
amb autoprotecció mineral)
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES BITUMINOSES:
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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
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La presa de mostres del material es realitzarà d'acord amb l'UNE-EN 13416.
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES BITUMINOSES NO PROTEGIDES O AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es
garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B75 - PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS
B752 - PASTES PER A IMPERMEABILITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7521000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Producte semifluid per a la formació de revestiments flexibles, apte per a ser aplicat amb brotxa, rodet o per polvorització.
S'han considerat els tipus següents:
Cautxú líquid per a impermeabilitzacions d'aplicació en fred.
Polímer en dispersió aquosa
CAUTXÚ LÍQUID:
Es vulcanitza a l'aire per mineralització i es converteix en una massa consistent i elàstica.
Ha de tenir la consistència adequada per la seva aplicació amb rodet.
Resistència a la temperatura: - 10°C a + 100°C
Resistència als raigs ultraviolats: Bona
Estabilitat química: Resisteix les solucions àcides, No resisteix els olis o greixos
Impermeabilitat a l'aigua (2 bar i 2,5 mm de gruix): Ha de complir
Allargament fins el trencament: >= 300%
POLÍMER:
Característiques de la pel·lícula líquida:
Amb l'envàs ple i acabat d'obrir, ha de quedar homogeni mitjançant agitació d'una espàtula apropiada i no ha de tenir coàguls, pells, ni dipòsits durs.
Densitat relativa a 23°C ± 2°C (UNE 53346): 1,1 1,5 kg/dm3
Matèria fixa a 105ºC (UNE 48087): >= 50% en pes
Temps d'assecatge a 23°C ± 2°C i 50% ± 5% HR (UNE 48086):
Al tacte: < 3 h
Totalment sec: < 24 h
Característiques de la pel·lícula seca:
Resistència a la tracció (UNE 53165): >= 1,0 MPa
Allargament en el trencament (UNE 53165): >= 250%
Doblegat a 5ºC (UNE 53358): Sense esquerdes
Resistència a la percussió (UNE 53358): >= 200 mm
Envelliment accelerat a 70ºC, 1000h, pèrdua d'allargament (UNE 53104): <= 40%
Envelliment tèrmic (UNE 53358):
Pèrdua de massa: <= 10%
Pèrdua d'allargament: <= 35%
Resistència als productes químics (UNE 53358): Ha de Complir
Resistència als microorganismes (UNE 53358): Ha de Complir
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic.
Ha de portar impreses les dades següents:
Identificació del producte
Pes net o volum del producte
Data de caducitat
Instruccions d'ús
Limitacions de temperatura
Toxicitat i inflamabilitat
CAUTXÚ LÍQUID:
Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directe.
Temps màxim d'emmagatzematge: 12 mesos.
POLÍMER:
Emmagatzematge: en envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directe, a una temperatura no superior a 5ºC.
Temps màxim d'emmagatzematge: 1 any
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
CAUTXÚ LÍQUID:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
POLÍMER:
* UNE 53413:1987 Plásticos. Revestimientos flexibles a base de polímeros en dispersión acuosa, sin armadura, para impermeabilizaciones "in situ" en la edificación.
Características y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B75 - PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS
B75Z - MATERIALS AUXILIARS PER A PASTES I MORTERS PER A IMPERMEABILITZACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B75Z1100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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Emprimació prèvia per a impermeabilitzacions de cautxú líquid.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
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.
Ha de ser compatible amb el material impermeabilitzant al que serveix de base.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic.
Ha de portar impreses les dades següents:
Identificació del producte
Pes net o volum del producte
Data de caducitat
Instruccions d'ús
Limitacions de temperatura
Toxicitat i inflamabilitat
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B77 - LÀMINES DE POLIETILÈ, POLIPROPILÈ I POLIOLEFINES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B771UX10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina plàstica flexible per a impermeabilització.
S'han considerat els tipus següents:
Vel de polietilè
Làmina de polietilè
Làmina de poliolefina
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La làmina ha de ser homogènia.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser estanca a l'aigua.
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1928 mètode B): Ha de complir
Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12316-2): >= valor declarat pel fabricant
Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): ± 30%
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-2): >= valor declarat pel fabricant per les direccions transversal i longitudinal de la làmina
Doblegat a baixa temperatura (UNE-EN 495-5): <= temperatura de doblegat en fred declarada pel fabricant
Resistència a la tracció (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a una càrrega estàtica (UNE-EN 12730): >= valor declarat pel fabricant
Resistència a la penetració de les arrels (UNE-EN 13948): Ha de complir
Durabilitat (UNE-EN 1297): Ha de complir
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
La classificació respecte el comportament devant un foc extern s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-5.
Toleràncies:
Gruix efectiu (làmina sense considerar el reforç) (UNE-EN 1849-2): - 5%; + 10%
Llargària (UNE-EN 1848-2): - 0%; + 5%
Amplària (UNE-EN 1848-2): - 0,5%; + 1%
Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 50 mm
Planor (UNE-EN 1848-2): ± 10 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13956.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Defectes visibles (UNE-EN 1850-2)
Estanquitat a l'aigua ( UNE-EN 1928 mètode A): Ha de complir
Resistència a l'impacte (UNE-EN 12691): >= valor declarat pel fabricant
Durabilitat (UNE-EN 1296): Ha de complir
Resistència a l'esquinçament (UNE-EN 12310-1): >= valor declarat pel fabricant
Resistència dels cavalcaments (UNE-EN 12317-2): >= valor declarat pel fabricant
Factor de transmissió del vapor d'aigua (UNE-EN 1931): Tolerància declarada per al valor declarat pel fabricant
Resistència a tracció:
Làmines sense armadura (UNE-EN 12311-2): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina
Làmines amb armadura (UNE-EN 13859-1): >= valor declarat pel fabricant per a les direccions longitudinal i transversal de la làmina
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
Llargària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
Amplària (UNE-EN 1848-2): Tolerància declarada pel fabricant
Rectitut (UNE-EN 1848-2): ± 75 mm/10 m
Gruix (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2): Tolerància declarada pel fabricant
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13984.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
Ha de ser soldable per ambdues cares, pels procediments habituals (aire calent, altres formes de fussió, aportació del mateix material calent, etc.).
Els requisits de les làmines s'han considerat en funció dels usos següents:
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Membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies (UNE-EN 13491)
Abocadors per a residus líquids (UNE-EN 13492)
Recintes d'emmagatzematge i abocadors de residus sòlids (UNE-EN 13493)
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas:
Característiques essencials:
Permeabilitat a l'aigua (estanquitat als líquids) (UNE-EN 14150)
Resistència a la tracció (ISO/R 527-66)
Punxonament estàtic (UNE-EN ISO 12236)
Durabilitat:
- Oxidació (UNE-EN 14575)
- Fissuració sota tensió en un medi ambient actiu (ASTM D 5397-99)
Característiques complementàries:
Resistència a l'esquinçament (ISO 34)
Plegabilitat a baixes temperatures (UNE-EN 495-5)
Resistència a la penetració d'arrels (EN 14416)
Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
Gruix (UNE-EN 1849-2)
Massa per unitat de superfície (UNE-EN 1849-2)
Allargament (ISO/R 527-66)
Dilatació tèrmica (ASTM D 696-91)
Característiques complementàries per a ús en membranes d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines d'impermeabilització en túnels i obres subterrànies:
Reacció al foc
Característiques essencials en làmines per a abocadors per a residus líquids o sòlids:
Permeabilitat als gasos (ASTM D 1434)
Durabilitat:
- Envelliment a la intempèrie (UNE-EN 12224)
Característiques complementàries en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
Fricció, cisallament directe (EN ISO 12957-1)
Fricció pla inclinat (EN ISO 12957-2)
Característiques complementaries per a condicions d'us específiques en làmines per a abocadors de residus líquids o sòlids:
Durabilitat:
- Microorganismes (UNE-EN 12225)
- Resistència química (UNE-EN 14414)
Lixiviació (sol.lubilitat en aigua) (UNE-EN 14415)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en
llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
UNE-EN 13956:2006 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para impermeabilización de cubiertas. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERA DE VAPOR:
UNE-EN 13984:2005 Láminas flexibles para impermeabilización. Láminas plásticas y de caucho para el control del vapor. Definiciones y características.
LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
UNE-EN 13491:2005 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización como membranas de impermeabilización frente a fluidos en la construcción de túneles y obras
subterráneas.
UNE-EN 13492:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de vertederos para residuos líquidos, estaciones de transferencia o recintos de
confinamiento secundario.
UNE-EN 13493:2006 Barreras geosintéticas. Requisitos para su utilización en la construcción de obras de almacenamiento y vertederos de residuos sólidos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A IMPERMEABILITZACIÓ DE COBERTES:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
Nom del fabricant o marca comercial
Data de fabricació
Identificació del producte
Llargària i amplària nominals
Gruix o massa
Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte: material base, armadura, acabat superficial i ús previst
Informació sobre les característiques essencials
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en

l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:
Estanquitat
Resistència a la penetració d'arrels
Envelliment artificial per exposició prolongada a la combinació de radiació ultraviolada, altes temperatures i aigua
Resistència a la fluència
Estabilitat dimensional
Envelliment tèrmic
Flexibilitat a baixes temperatures
Resistència a la càrrega estàtica
Resistència a la càrrega dinàmica
Allargament al trencament
Resistència a la tracció
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
- Productes per a impermeabilització de cobertes:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes classe F roof,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: F:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes al comportament al foc exterior de Nivell o Classe: productes que requereixen assaig,
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)**, D, E. ** Productes o materials per als quals una etapa
clarament identificable en el procés de producció no suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de
material orgànic):
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a impermeabilització de cobertes subjectes a reacció al foc de Nivell o Classe: (A1, A2, B, C)*. * Productes o materials per als quals una etapa clarament
identificable en el procés de producció suposa una millora en la classificació de reacció al foc (per exemple l'addició de retardadors d'ignició o la limitació de material orgànic):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES DE VAPOR:
A cada rotlle o en la documentació que acompanya el producte, ha de figurar de forma clara i ben visible la informació següent:
Data de fabricació
Nom del fabricant o marca comercial
Llargària i amplària nominals
Gruix o massa
Etiquetat segons el REAL DECRETO 255/2003 que regula l'envasat i etiquetatge de preparats perillosos
Tipus de producte segons la norma UNE-EN 13984
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació del producte (només per al sistema 1)
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificació del producte (només per al sistema 1)
Referència a la norma europea EN
Descripció del producte segons el capítol 8 de la UNE-EN 13984
Sistema d'instal·lació previst
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
Si el material ha de ser component del tancament exterior d'un edifici, el fabricant ha de declarar els valors de les propietats hídriques següents, d'acord amb l'especificat en
l'apartat 4.1 del CTE/DB-HS 2006 1:
Resistència al pas del vapor d'aigua (MNs/g) o (m2hPa/mg)
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 control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc, en els que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, s'ha realitzat
una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1, A2, B o C:
Sistema 1: Declaració de prestacions
Productes per al control del vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes que en una etapa clarament identificable en el procés de producció, no s'ha realitzat una millora de la classificació de la reacció al foc, classificats en classes A1,
A2, B o C
Productes classificats en classes D o E
Productes per a control del vapor d'aigua no subjectes a la reglamentació de reacció al foc:
Productes per a control de vapor d'aigua subjectes a la reglamentació de reacció al foc classificats en classe F:
Sistema 3: Declaració de prestacions
Sistema 4: Declaració de prestacions
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN LÀMINES PER A BARRERES GEOSINTÈTIQUES:
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Identificació del producte
Dimensions
Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
Tipus de polímer principal
Classificació del producte segons ISO 10318
Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
El número d'identificació de l'organisme de certificació del Control de producció en fàbrica
El nom o la marca comercial
L'adreça enregistrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
El número de certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en fàbrica
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Referència a la norma europea EN
Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de
conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE:
Sistema 2+: Declaració de prestacions
OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents
de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
Correspondència als especificats en el plec de condicions i el projecte
Que disposen de la documentació certificacions exigides
Que es corresponen amb les propietats demandades
Que han estat assajats amb la freqüència establerta
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Determinació sobre un 10% dels rotllos rebuts en cada subministrament de les característiques geomètriques d'amplaria i gruix (UNE-EN 1849-1 en làmines bituminoses
amb autoprotecció mineral)
Cada vegada que canviï el subministrador, i al menys en una ocasió al llarg de l'obra per a cada tipus de membrana, es demanaran al contractista els certificats del
fabricant que garanteixin el compliment del plec de condicions tècniques, incloent els resultats dels assaigs següents, realitzats per un laboratori acreditat:
Per a làmines de baixa densitat (UNE 53275):
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència a l'impacte.
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
Per a làmines d'alta densitat (UNE-EN 13493):
- Duresa Shore (UNE-EN ISO 868)
- Assaig de doblegat a baixes temperatures (UNE-EN 13956)
- Resistència a la tracció i allargament de trencament (UNE-EN ISO 527-3)
- Resistència mecànica a la perforació (UNE-EN 13493)
- Envelliment artificial accelerat (UNE 53104)
- Resistència a l'esquinçament (UNE-EN ISO 6383-2)
- Comportament a la calor (UNE-EN 13956)
- Absorció d'aigua (UNE-EN ISO 62)
Per a membranes:
- Resistència a la percussió (UNE-EN 13956)
- Envelliment tèrmic (UNE-EN 13956), amb les condicions indicades a l'UNE-EN 13493
- Resistència a la perforació per arrels (UNE 53420)
En casos especials, s'inclouran a més:
- Resistència especifica a microorganismes (UNE-EN ISO 846)
- Resistència específica a algun producte químic (UNE-EN ISO 175)
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 BARRERES DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB LÀMINES DE POLIETILÈ:
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.
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:
No s'admetran les membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es
garanteixin les condicions exigides.
Els resultats dels assaigs d'identificació compliran les condicions del plec. En cas d'incompliment en una comprovació, es repetirà l'assaig sobre dues mostres més del mateix
lot, acceptant-ne el conjunt, quan aquests resultin satisfactoris.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7B - GEOTÈXTILS
B7B1 - GEOTÈXTILS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7B11190.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina formada per feltres de teixits sintètics.
S'han considerat els materials següents:
Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
Feltre teixit de fibres de polipropilè
Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La funció principal del geotèxtil pot ser:
F: Filtració
S: Separació
R: Reforç
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D: Drenatge
P: Protecció
STR: Relaxació de tensions entre capes del ferm
Un geotèxtil pot ser apte per varies funcions.
La funció de separació no es pot especificar sola, ha d'anar amb la de filtració o reforç.
La làmina estesa ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. Les vores han de ser rectes.
Ha de ser resistent a la perforació i als esforços de tracció en el seu pla.
Ha de ser permeable a l'aigua i al vapor.
Ha de resistir l'acció dels agents climàtics i de les substàncies actives naturals del sòl.
Els geotèxtils que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
Les característiques exigides per als geotèxtils estan en funció de l'ús i venen regulats per la norma corresponent. La relació ús-norma-funcions és la següent:
UNE-EN 13249: Carreteres i altres zones de trànsit, excepte vies ferroviàries i capes de rodadura asfàltica): F, R, F+S, F+R+S
UNE-EN 13250: Construccions ferroviàries: F, R, F+S, F+R+S
UNE-EN 13251: Moviments de terres, fonaments i estructures de contenció: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
UNE-EN 13252: Sistemes de drenatge: F, D, F+S, F+D, F+S+D
UNE-EN 13253: Obres per al control de l'erosió: protecció costera i revestiment de talussos: F, R, F+S, R+S, F+R, F+R+S
UNE-EN 13254: Construcció d'embassaments i presses: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
UNE-EN 13255: Construcció de canals: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
UNE-EN 13256: Construcció de túnels i estructures subterrànies: P
UNE-EN 13257: Abocadors de residus sòlids: F, R, P, F+S, R+S, F+R, R+P, F+R+S
UNE-EN 13265: Contenidors de residus líquids: F, R, P, F+R, R+P
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:
Per a tots els geotèxtils:
Característiques essencials:
Massa per unitat de superfície (UNE-EN ISO 9864)
Resistència a la tracció (UNE-EN ISO 10319)
Durabilitat (UNE EN corresponent segons l'ús)
Característiques complementàries:
Deteriorament durant la instal.lació (UNE-ENV ISO 10722-1)
Resistència a la intempèrie (UNE-EN 12224), excepte en túnels
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319), en drenatge
Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
Resistència a la tracció d'unions i costures (UNE-EN ISO 10321)
Resistència a l'envelliment químic (UNE-EN ISO 13438, UNE-ENV 12447, UNE-ENV ISO 12960)
Resistència a la degradació microbiològica (UNE-EN 1225)
Abrasió (UNE-EN ISO 13427), en construccions ferroviàries
Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), en drenatge
Funció: Filtració (F).
Característiques essencials:
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Característiques complementàries:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2), excepte en drenatge
Funció: Reforç (R) o Reforç i Separació (R+S):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Característiques complementàries:
Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), excepte en carreteres
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431), en carreteres
Funció: Filtració i Separació (F+S):
Característiques essencials:
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Reforç i Filtració (R+F) o Filtració, Reforç i Separació (F+R+S):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236), excepte en moviments de terres i fonaments
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058), excepte en moviments de terres i fonaments
Funció: Drenatge (D):
Característiques essencials:
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
Característiques complementàries:
Fluència en tracció (UNE-EN ISO 13431)
Funció: Filtració i drenatge (F+D):
Característiques essencials:
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
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Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Filtració, separació i drenatge (F+S+D):
Característiques essencials:
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Capacitat de fluxe d'aigua en el pla (UNE-EN ISO 12958)
Dimensió d'obertura característica (UNE-EN ISO 12956)
Permeabilitat a l'aigua perpendicularment al pla (UNE-EN ISO 11058)
Funció: Protecció (P):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Característiques complementàries per a condicions d'us específiques:
Característiques de fricció (UNE-EN ISO 12957-1, UNE-EN ISO 12957-2)
Funció: Reforç i Protecció (R+P):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Resistència a la perforació dinàmica (UNE-EN 918)
Eficàcia de la protecció: (UNE-EN 13719, UNE-EN 14574)
Funció relaxació de tensions (STR):
Característiques essencials:
Allargament a la càrrega màxima (UNE-EN ISO 10319)
Punxonament estàtic (assaig CBR) (UNE-EN ISO 12236)
Retenció del betúm: (UNE-EN 15381)
Si el material se utilitza en obres de carreteres regulades per el PG 3, compliran les especificacions addicionals per a cada ús que s'especifiquen a l'article 290 del mateix.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetat en rotlles, sense unions.
Emmagatzematge: Els rotlles s'han de mantenir en el seu envàs, apilats en posició horitzontal amb un màxim de 5 filades posades en la mateixa direcció, entre 5°C i 35°C, en
llocs protegits del sol, la pluja i la humitat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13249:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de carreteras y otras zonas de tráfico (excluyendo las vías férreas y las
capas de rodadura asfáltica).
UNE-EN 13250:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en construcciones ferroviarias.
UNE-EN 13251:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
UNE-EN 13252:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en sistemas de drenaje.
UNE-EN 13253:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en obras para el control de la erosión (protección costera y revestimiento de taludes).
UNE-EN 13254:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de embalses y presas.
UNE-EN 13255:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de canales.
UNE-EN 13256:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en la construcción de túneles y estructuras subterráneas.
UNE-EN 13257:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en los vertederos de residuos sólidos.
UNE-EN 13265:2001 Geotextiles y productos relacionados. Requisitos para su uso en proyectos de contenedores de residuos líquidos.
* 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a canals de Funcio: Filtració, reforç i protecció,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Filtració i drenatge,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a túnels i estructures subterrànies de Funcio: Protecció,
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Filtració i reforç,
- Productes per a projectes de contenidors de residus líquids de Funcio: Filtració, reforç i protecció:
- Sistema 2+: Declaració de Prestacions
- Productes per a embassaments i preses de Funcio: Separació,
- Productes per a carreteres i altres vies de trànsit de Funcio: Separació,
- Productes per a vies fèrries de Funcio: Separació,
- Productes per a obres de control de l'erosió de Funcio: Separació,
- Productes per a fonamentacions i murs de contenció de Funcio: Separació,
- Productes per a abocadors de residus sòlids de Funcio: Separació,
- Productes per a canals de Funcio: Separació,
- Productes per a sistemes de drenatge de Funcio: Separació:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Han d'anar acompanyades d'un albarà amb les següents dades:
Noms i adreces del fabricant i de la empresa subministradora
Dates de subministrament i de fabricació
Quantitat que es subministra
Designació de la marca comercial i tipus de producte subministrat

Nom i adreça del comprador i del destí
Referència de la comanda
Condicions d'emmagatzematge si fos necessari
La etiqueta de marcatge CE pot estar fixada directament al geotèxtil, al embalatge o a la documentació de acompanyament, i ha de tenir les dades que indiqui la norma o
normes UNE-EN sota les que s'hagi fet marcatge.
El producte ha de portar marques d'identificació per al control durant la instal·lació, que contenguin com a mínim nom i tipus de producte, que es repeteixin cada 5 m.
Informació que s'ha de subministrar amb al producte:
Nom del fabricant o marca comercial
Identificació del producte
Massa nominal en kg
Dimensions
Massa nominal per unitat de superfície (g/m2)
Tipus de polímer principal
Classificació del producte segons ISO 10318
OPERACIONS DE CONTROL:
Comprobació de que la documentació que acompanya al producte es la establerta al punt anterior.
Verificació de que els valors declarats als documents de marcatge CE compleixen les especificacions de la DT.
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Si es detecta qualsevol anomalia durant el transport, emmagatzematge o manipulació dels productes, la DF pot disposar en qualsevol moment la realització de comprovacions i
assajos.
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 membranes que no es presentin en bon estat, degudament etiquetades i acompanyades amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant on es
garanteixin les condicions exigides.
En cas de no conformitat d'algun assaig o comprovació, la DF indicarà les mesures a adoptar (nous assajos o rebuig del lot).
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C2 - PLANXES DE POLIESTIRÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C2P100,B7C28450.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Planxa rígida d'escuma de poliestirè amb estructura de cèl·lula tancada amb cantells rectes o amb forma especial per a connectar-se entre sí (encadellat, mitjamossa, etc.) i de
superfície llisa o amb tractament (acanalada, relleu, ranurada, etc.)
S'han considerat els tipus següents:
Poliestirè expandit amb la cara llisa o ranurada
Poliestirè expandit ondulat o nervat
Poliestirè extruït: expandit per extrusió en un procés continu
Poliestirè expandit elastificat
Poliestirè expandit moldejat per a terra radiant
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.
No ha de tenir defectes superficials (de paral·lelisme a les seves cares, de balcaments, etc.), defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, d'humitat, etc.) o
contingut alt d'impureses que es determina per infraroigs.
Ha de tenir un gruix i una estructura homogènia a tota la superfície.
Les cares han de ser planes i paral·leles, els angles rectes i les arestes vives.
Les plaques preparades per a la unió entre elles, han de tenir els cantells amb la forma adient per encadellar-los o preparats a mitjamossa, segons el 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
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
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:
Estabilitat dimensional en condicions normals de temperatura i humitat (UNE-EN 1603): La variació relativa en llargària i amplària ha d'estar dins dels límits següents, en
funció de la classe declarada pel fabricant:
DS(N) 5: ± 0,5%
DS(N) 2: ± 0,2
Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604): Variació relativa en llargària i amplària: ± 1%
Resistència a la flexió (UNE-EN 12089): >= 50 kPa
Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13163.
Deformació sota condicions específiques de càrrega a compressió i temperatura (UNE-EN 1605): Els valors de deformació relativa han d'estar dins dels límits especificats
a la taula 4 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
Resistència a tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 6 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell
declarat
Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.8 de l'UNE-EN 13163, en
funció del nivell declarat
Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 8 i 9 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
Resistència congelació-descongelació (300 cicles) (UNE-EN 12091):
Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%
Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant
Rigidesa dinàmica (UNE-EN 29052-1): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 10 de l'UNE-EN 13163, en funció del nivell declarat
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Compressibilitat (UNE-EN 12431): Ha de complir l'especificat a l'apartat 4.3.13 de l'UNE-EN 13163
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
Llargària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
L1: ± 0,6% o ± 3 mm en planxes i -1% en rotlles
L2: ± 2 mm en planxes i -1% en rotlles
Amplària (UNE-EN 822): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
W1: ± 0,6% o ± 3 mm
W2: ± 2 mm en planxes i ± 0,6% o ± 3 mm en rotlles
Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
T1: ± 2 mm
T2: ± 1 mm
Rectangularitat (UNE-EN 824): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
S1: ± 5 mm/1000 mm
S2: ± 2 mm/1000 mm
Planor (UNE-EN 825): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
P1: 30 mm
P2: 15 mm
P3: 10 mm
P4: 5 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13163.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
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:
Estabilitat dimensional en condicions específiques de temperatura i humitat (UNE-EN 1604):
Variació relativa en llargària i amplària: ± 2%
Tensió de compressió al 10% de deformació (UNE-EN 826): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 3 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
Durabilitat: Els productes han de mantenir les característiques de conductivitat tèrmica, comportament front al foc i resistència a compressió invariables en el temps segons
l'especificat en la UNE-EN 13164.
Tracció perpendicular a les cares (UNE-EN 1607): Els valors no poden ser inferiors als especificats a la taula 5 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
Fluència a compressió (UNE-EN 1606): Els valors no poden ser inferiors als declarats pel fabricant, en les condicions establertes a l'apartat 4.3.4 de l'UNE-EN 13164, en
funció del nivell declarat
Absorció d'aigua (UNE-EN 12087): Els valors no poden ser inferiors als especificats a les taules 6 i 7 de l'UNE-EN 13164, en funció del nivell declarat
Resistència congelació-descongelació (UNE-EN 12091):
Reducció de la tensió de compressió al 10% de deformació: <= 10%
Transmissió de vapor d'aigua (UNE-EN 12086): <= valor declarat pel fabricant
La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1.
Toleràncies:
Llargària o amplària (UNE-EN 822):
Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±8 mm
Llargària o Amplària nominal >= 1000 mm: ±10 mm
Escairat (UNE-EN 824): ± 5 mm
Planeitat (UNE-EN 825):
Llargària o Amplària nominal < 1000 mm: ±7 mm
Llargària o Amplària nominal 1000 a 2000 mm: ±14 mm
Llargària o Amplària nominal 2000 a 4000 mm: ± 28 mm
Llargària o Amplària nominal > 4000 mm: ± 35 mm
Gruix (UNE-EN 823): El valor declarat pel fabricant ha d'estar dins dels límits següents en funció de la classe declarada:
T1: - 2 mm
- Gruix < 50 mm: + 2 mm
- Gruix >= 50 mm i <= 120 mm: + 3 mm
- Gruix >= 120 mm: + 8 mm
T2: ± 1,5 mm
T3: ± 1 mm
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN 13164.
PLACA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT ELASTIFICAT:
Aixafament, sotmès a 0,04 N/mm2: <= 3 mm
Rigidesa dinàmica: <= 20 N/cm3
PLACA PER A TERRA RADIANT:
Ha de dur, en una de les seves cares, ressalts per allotjar els conductes de calefacció, la forma dels quals ha de permetre definir un traçat correcte de les conduccions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en funda de plàstic.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta. S'han de protegir de la insolació directa i de l'acció del vent.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
POLIESTIRÈ EXPANDIT:
UNE-EN 13163:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno expandido (EPS). Especificación.
POLIESTIRÈ EXTRUÏT:
UNE-EN 13164:2009 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de poliestireno extruido (XPS). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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
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Codi de designació segons el capítol 6 de l'UNE-EN 13164 per al poliestirè extruït i l'UNE-EN 13163 per al poliestirè expandit
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 el valor del factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).
Per al poliestirè expandit, el valor declarat pot ser el corresponent de la taula D.2. de la UNE-EN 13163, en funció de tipus.
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 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:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat
7.2 del CTE.
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents
de conformitat o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels
assaigs de control de recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient.
A la recepció dels productes es comprovarà:
Correspondència 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:
Densitat
Conductivitat tèrmica
Permeabilitat al vapor d'aigua
Resistència a la compressió
Coeficient de dilatació
Reacció al foc
Determinació sobre un 10% de les plaques rebudes en cada subministrament de les característiques geomètriques següents (UNE-EN 13163)
Amplària
Llargària
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.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C4 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE VIDRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C4L8F0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha de 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
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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
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
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 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.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C7 - LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ I EPDM
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C76A85.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Làmina de material termoplàstic obtinguda per polimerització directa d'etilè i escumants, extrussió i expansió realitzades al forn.
S'han considerat els tipus següents:
Làmina de polietilè expandit no reticulat
Làmina de polietilè expandit reticulat, obtinguda per extrussió contínua i posteriorment expansionada en un forn afegint-hi escumants, i es realitza la reticulació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir una coloració uniforme i sense materials estranys.
No ha d'afavorir el desenvolupament de bactèries (ISO 846).
La làmina de polietilè expandit no reticulat, ha de ser impermeable a l'aigua.
Característiques dimensionals i tèrmiques:
+-----------------------------------------------------------------+
¦Polietilè expandit ¦Amplària ¦ Densitat ¦Conductivitat tèrmica ¦
¦
¦ (m)
¦ (kg/m3)
¦
(W/m K)
¦
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦
¦No reticulat
¦ >= 1,2 ¦ 30-60
¦ <=0,065 (a 20°C
¦
¦
¦
¦
¦
DIN 52612)
¦
¦-------------------¦---------¦-----------¦-----------------------¦
¦Reticulat
¦ >= 1,5 ¦aprox.33
¦
<=0,042
¦
¦
¦
¦DIN 53420) ¦
¦
+-----------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
Gruix: ± 0,5 mm
POLIETILÈ EXPANDIT NO RETICULAT:
Permeabilitat al vapor d'aigua en 24 h (DIN 53122): <= 2 g/m2
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POLIETILÈ EXPANDIT RETICULAT:
Resistència a l'esqueixament (DIN 53575):
Longitudinal: >= 11 N/cm
Transversal: >= 12 N/cm
Resistència a la tracció (ISO 1978):
Longitudinal: >= 0,24 N/mm2
Transversal: >= 0,22 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En rotlles de llargaria >= 50 m. En les làmines de polietilè expandit reticulat, s'admet dues soldadures per rotlle.
Emmagatzematge: Apilades horitzontalment sobre superfície plana i neta, protegides de les pluges i les humitats i també contra les flames i d'altres fonts de calor.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Si el material ha de ser component de la part cega del tancament exterior d'un espai habitable, el fabricant ha de declarar el valor del factor de resistència a la difusió del vapor
d'aigua (assajat segons UNE-EN 12086).
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)
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7C9 - FELTRES, PLAQUES I NÒDULS DE LLANA MINERAL DE ROCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7C965D0,B7C9R8M0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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:
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat
certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi.
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la
Comunitat Europea.
Ha de 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
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.
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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
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13162:2002 Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 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.
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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.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7CP - PLAFONS ABSORBENTS PER A AÏLLAMENT ACÚSTIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7CPAA92.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Panell absorbent prefabricat de planxa perforada amb llana de roca a l'interior fonoabsorbent.
CONDICIONS GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, sense pols, eflorescències ni d'altres defectes.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
El material aïllant acústic ha de ser incombustible.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.
Coeficient d'absorció acústica de les plaques fonoabsorbents:
+-----------------------------------------------------------------------+
¦Freqüència (Hz)
¦ 125
¦ 250
¦ 500
¦ 1000
¦ 2000
¦ 4000 ¦
¦------------------¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦-------¦
¦
Coeficient
¦>= 0,20 ¦>= 0,35 ¦>= 0,50 ¦>= 0,60 ¦>= 0,70 ¦>=0,60 ¦
¦absorció acústica ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
+-----------------------------------------------------------------------+
El gruix de la xapa no serà menor de 0,3 mm de gruix.
Les perforacions estaran repartides uniformement per tota la superfície.
Toleràncies:
Planor: ± 1 mm
Rectitud d'arestes: ± 1 mm
Angles. Variacions cotg: <= 1/500
Llargària: ± 1/1000%
Amplària: ± 1/1000%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.
A l'embalatge ha de figurar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Dimensions i tipus de placa
Distintius de qualitat, si en té
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
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7C - MATERIALS PER A AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I MATERIALS FONOABSORBENTS
B7CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A AILLAMENTS TÈRMICS I ACÚSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7CZ2P05.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tac i suport aïllant de niló per a fixació mecànica de plaques aïllants.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir les superfícies netes, sense clivelles, rebaves o d'altres imperfeccions.
La forma del tac i la seva textura ha de permetre la fixació sobre materials foradats i massissos.
Les característiques mecàniques del tac han de ser les adequades per al tipus de suport i la placa que cal fixar.
El fabricant ha de lliurar, si se li demana, el certificat de garantia dels valors de resistència a l'arrencada, al tallament i a l'estabilitat dimensional.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS

B7J2 - MATERIALS PER AL REBLERT DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J20190.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cordó d'escuma de polietilè de cel·la tancada, de secció circular, de 6 a 50 mm de diàmetre, obtingut per extrusió contínua.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Densitat aparent: aprox. 40 kg/m3
Resistència a la tracció longitudinal: >= 36 N/mm2
Resistència a la tracció transversal: >= 28 N/mm2
Allargament longitudinal: >= 13%
Allargament transversal: >= 7%
Absorció d'aigua: Nul·la
Toleràncies:
Diàmetre: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bobines protegides per a evitar deformacions. L'embalatge ha de portar la indicació del producte que conté.
Emmagatzematge: En el seu envàs, en llocs protegits del sol i les humitats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7J5 - SEGELLANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7J500ZZ,B7J50010,B7J5009A,B7J50090.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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:
+------------------------------------------------------------------+
¦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
¦
¦
¦
¦
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¦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, 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.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
MASSILLA PER A PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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:
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.
____________________________________________________________________________
B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7J - MATERIALS PER A JUNTS, SEGELLATS I RECONSTRUCCIÓ VOLUMS
B7JZ - MATERIALS AUXILIARS PER A JUNTS I SEGELLATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7JZ00E1,B7JZ00F6,B7JZ1010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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:

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
Amplària: < 0,4%
Llargària: <2,5%
Resistència al trencament: >= 4,0 N per mm d'amplària
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
CINTES PER A JUNTS EN PLAQUES DE GUIX LAMINAT:
UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
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B7 - MATERIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7Z - MATERIALS ESPECIALS PER A IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
B7Z2 - EMULSIONS BITUMINOSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B7Z22000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Producte obtingut per la dispersió de petites partícules de betum asfàltic en aigua o en una sol·lució aquosa, amb un agent emulsionant.
S'han considerat els tipus següents:
EA: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic sense càrrega
EB: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter aniònic amb càrrega
EC: Emulsió preparada amb agents emulsionants químics de caràcter catiònic
ED: Emulsió preparada amb emulsions minerals coloidals (no iòniques)
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.
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic emulsionat.
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques.
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència original mitjançant una agitació moderada.
No ha de ser inflamable.
Característiques del residu sec:
Resistència a l'aigua (UNE 104281-3-13): No s'han de formar bombolles ni reemulsificació
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EA:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 35 - 70%

Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 65%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EB:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,2 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 60%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 40 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 50%
Característiques del residu sec:
Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles.
Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat.
Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS EC:
Viscositat Saybolt-Furol a 25°C (UNE 104281-3-3): 200 - 20 s
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,02 g/cm3
Contingut d'aigua, en massa (UNE 104281-3-2): 40 - 70%
Sedimentació als 5 dies (en massa) (UNE 104281-3-6): <= 5%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 30 - 60%
Assaig sobre el residu de destil·lació:
Penetració, 25°C, 100 g, 5 s en 0,1 mm (UNE 104281-1-4): 50 -200 mm
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): <= 1%
EMULSIÓ BITUMINOSA TIPUS ED:
Densitat relativa a 25°C (UNE 104281-3-5): 0,98 - 1,10 g/cm3
Contingut d'aigua (UNE 104281-3-2): 40 - 55%
Residu de destil·lació en pes (UNE 104281-3-4): 45 - 60%
Contingut de cendres (UNE 104281-3-8): 5 - 30%
Enduriment: 24h
Solubilitat en aigua de l'emulsió fresca: Total
Solubilitat en aigua de l'emulsió seca: Insoluble
Característiques del residu sec:
Escalfament a 100°C (UNE 104281-3-10): No s'ha d'apreciar guerxament, degoteig ni formació de bombolles.
Flexibilitat a 0°C (UNE 104281-3-11): No s'ha d'apreciar clivellament, escates ni pèrdua d'adhesivitat.
Assaig de flama directa (UNE 104281-3-12): S'ha de carbonitzar sense fluir.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En envàs hermètic.
Emmagatzematge: En envàs tancat hermèticament, protegit de la humitat, de les gelades i de la radiació solar directa.
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no
obtenir-ne l'aprovació corresponent, es suspendrà l'utilització del contingut del tanc fins a la comprovació de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a
la normativa vigent o al plec.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE 104231:1999 Impermeabilización. Materiales bituminosos y bituminosos modificados. Emulsiones asfálticas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
A la recepció de cada partida s'exigirà l'albarà, un full de característiques i un certificat de garantia de qualitat del material, subscrit pel fabricant, on s'especifiqui el tipus i
denominació del betum, i es garanteixi el compliment de les condicions exigides en el plec de condicions.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció del sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge per part de la DF.
Recepció de l'albarà, el full de característiques i certificat de qualitat del material.
Amb independència de la presentació del certificat esmentat, per a cada subministrament de material rebut es demanarà al contractista el resultat de l'assaig:
Residu per destil·lació (NLT 139).
En cas de no rebre el certificat de qualitat o de presentar dubtes d'interpretació, la DF pot determinar l'execució dels assaigs que consideri oportuns per tal de garantir les
condicions exigides en el plec.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
La presa de mostres es farà segons les indicacions de la norma UNE 104281-3-1
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Els resultats dels assaigs i els valors del certificat d'identificació, han de complir les limitacions establertes en el plec.
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B81 - MATERIALS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS
B81Z - MATERIALS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS I ENGUIXATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B81ZB9K0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Cantoneres per a arestes.
S'han considerat els tipus següents:
Cantonera de xapa d'acer galvanitzat amb aresta roma o recte, de xapa llisa i dues bandes laterals de la mateixa xapa perforada o desplegada
Cantonera d'alumini per a arestes
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Rehabilitació Edifici B Alberg Mare de Dèu de Montserrat Plec Condicionst Tècniques: 51

L'aresta de la cantonera ha de ser recta i sense deformacions.
Llargària: >= 2 m
Dimensions de les bandes laterals
Perfils d'acer galvanitzat: >= 3 cm
Perfils d'alumini: >= 2,5 cm
Gruix de la xapa: >= 0,6 mm
Toleràncies:
Fletxa: ± 3 mm
CANTONERA DE XAPA D'ACER GALVANITZAT:
Protecció galvanitzada: >= 275 g/m2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B83 - MATERIALS PER A APLACATS
B83Z - MATERIALS AUXILIARS PER A APLACATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B83ZUZ10.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a aplacats.
S'han considerat els elements següents:
Ganxo d'acer inoxidable per a l'ancoratge d'aplacats
Platina per a l'ancoratge autoportant d'aplacats
Perfileria de planxa d'acer galvanitzat de 75 - 85 mm d'amplària
Estructura de suport per a panells compostos d'alumini, feta amb perfils verticals omega d'alumini 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix, ancoratges regulables
d'alumini, i estructura horitzontal de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques per a obra de fàbrica
PERFILERIA:
Els perfils han de complir les característiques geomètriques, dimensionals i de forma, que els siguin pròpies.
No han de tenir marques de plecs, cops ni altres defectes superficials. Han de tenir els forats necessaris per la seva fixació mecànica al parament.
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
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
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
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)
Gruix de la planxa: >= 0,6 mm
GANXO D'ACER GALVANITZAT:
La part posterior del ganxo ha de tenir una forma que garanteixi l'ancoratge. La part davantera ha de garantir la subjecció de les peces de l'aplacat.
Diàmetre: >= 0,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
PLATINA:
La superfície de la platina ha de ser plana i els angles i les arestes han de ser rectes.
La part posterior de la platina ha de dur un tall horitzontal amb les dues meitats resultants doblegades en sentit contrari o amb una disposició similar que n'asseguri l'ancoratge.
Límit elàstic de l'acer: 420 N/mm2
Llargària: >= 7 cm
Gruix: >= 0,3 cm
Alçària: >= 2,5 cm
Llargària de l'ancoratge o suport de les peces: >= 2 cm
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ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
Es un conjunt de perfils verticals, perfils horitzontals, suports dels perfils i fixacions mecàniques.
Els perfils verticals són de tipus omega, d'alumini, de 50x50 mm amb ales de 30 mm i 1,6 mm de gruix.
Els suports han de ser peces en forma d'U de planxa d'alumini, amb perforacions per fixar els perfils verticals, i perforacions per a fixar els suports a l'obra de fàbrica de l'edifici.
Les perforacions han de ser colises, per tal de regular la posició dels perfils i els suports.
La estructura horitzontal ha de ser un conjunt de tubs d'alumini, i fixacions mecàniques adaptats al tamany de les safates, per tal de reforçar-les horitzontament.
Les fixacions mecàniques han de ser adients al tipus de suport, i a les càrregues previstes a la DT.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
PERFILERIA:
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
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 ¦
¦-------------------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ En tots els usos subjectes a espe- ¦ Reacció al foc
¦
3/4
¦
¦
¦ cificacions de reacció al foc
¦---------------------¦---------¦
¦ Perfileria ¦
¦ Altres
¦
4
¦
¦ metàl·lica ¦------------------------------------¦---------------------¦---------¦
¦
¦ Per a situacions i usos no mencio- ¦ Tots
¦
4
¦
¦
¦ nats anteriorment
¦
¦
¦
+---------------------------------------------------------------------------------+
- Sistema 3: Declaració de prestacions
- Sistema 4: Declaració de prestacions
El símbol normalitzat del marcatge CE (segons la directiva 93/68/CE) s'ha d'estampar sobre la perfileria de manera visible (o si no és possible, sobre l'etiqueta, l'embalatge, 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 14195
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
- Informació sobre les característiques essencials que han de declarar-se de la següent manera:
- Resistència a flexió, valor declarat
- Reacció al foc, Classe
- Prestació No determinada (PND) per a aquelles característiques en les que sigui aplicable
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
GANXO I PLATINA:
Subministrament: En caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GANXO, PLATINA I PERFILERIA:
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
ESTRUCTURA DE SUPORT PANNELLS:
m2 de superfície a aplacar d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PERFILERIA:
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.
GANXO I PLATINA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B842 - PLAQUES DE FIBRES MINERALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B842YYB5.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa o banda de fibres minerals aglomerades en humit o de fibres minerals compactades amb capacitats fonoabsorbents de diferents acabats per a utilitzar en cel ras
registrable.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara vista ha de ser plana, sense pols, fissures, eflorescències o d'altres defectes.
Els angles i les arestes vistes han de ser rectes.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.
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 al foc (UNE-EN 13501-2)
Reacció al foc (UNE-EN 13501-1)
Contingut d'amiant (UNE-EN 13964): Sense amiant
Emissió de formaldehíd (UNE-EN 13964): Ha de complir
Absorció acústica (UNE-EN ISO 354)
Aïllament acústic (UNE-EN ISO 140-3, UNE-EN ISO 717-1)
Resistència a la tracció per flexió (UNE-EN 13964): Ha de complir
Toleràncies:
Llargària: ± 1,5 mm
Amplària: ± 1,5 mm
Gruix: ± 1,5 mm
Cantell: Ha de complir les toleràncies definides en la taula 3 (UNE-EN 13964), en funció del tipus de cantell
Desviació de l'ortogonalitat respecte als 90º: 1/500
Tolerància màxima de la planor positiva i flexió negativa: 1/300 de la llargària mesurada
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
Subministrament: Embalades, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En llocs secs, protegides de la intempèrie i dels impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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, logotip o marca d'identificació
Número i any de la Norma Europea del material
Símbols corresponents al tipus i dimensions
Identificació del material o materials
Any i mes de fabricació
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:
Valors declarats de les característiques exigides
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, 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 de fibres minerals:
- Pes
- Coeficient d'absorció acústica
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
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.
____________________________________________________________________________
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B844 - PLAQUES DE GUIX LAMINAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B844C24A,B8444200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Placa formada per una ànima de guix i un revestiment exterior de cartró; pot portar, eventualment, altres plaques o làmines adherides.
S'han considerat els acabats especials següents:
Fibra de vidre incorporada al guix
Làmina d'alumini adherida
Acabat vinílic
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.
Ha de tenir un aspecte uniforme sense taques, eflorescències, cops, esquinçats o desenganxat del cartó.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: llarg x ample.
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)
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado procedentes de procesos secundarios. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 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, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
referència a la norma europea EN 14190
descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
informació sobre les característiques essencials que procedeixin, indicades de la següent manera:
- valors declarats i, quan procedeixi, nivell o classe per a cadascuna de les característiques essencials segons la taula ZA.1 de la norma EN 14190
- característiques a les que s'aplica l'opció "Prestació No Determinada" (PND)
- com a alternativa, una designació normalitzada que posi de manifest algunes o totes les característiques pertinents
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.
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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.
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:
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.
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:
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:
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.
____________________________________________________________________________
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B84 - MATERIALS PER A CELS RASOS
B84Z - MATERIALS AUXILIARS PER A CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B84Z7850,B84ZD510,B84Z5610,B84ZUAL1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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 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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalats de manera que s'asseguri la seva rectitud.
Emmagatzematge: En posició horitzontal, sobre superfícies planes, sense contacte amb el terra i protegits de la brutícia i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13964:2006 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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),
Rehabilitació Edifici B Alberg Mare de Dèu de Montserrat Plec Condicionst Tècniques: 54

- 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
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.
____________________________________________________________________________
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B89 - MATERIALS PER A PINTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B89ZPD00,B89ZB000,B89ZM000,B89ZNU40,B89ZC100,B89ZA000,B89Z9E00.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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, 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:
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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:
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).
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
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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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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 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
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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.
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:
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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.
____________________________________________________________________________
B8 - MATERIALS PER A REVESTIMENTS
B8Z - MATERIALS ESPECIALS PER A REVESTIMENTS
B8ZA - MATERIALS PER A IMPRIMACIONS I TRACTAMENTS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B8ZAJ100,B8ZA1100,B8ZA1000,B8ZAA000,B8ZA3000,B8ZAT130,B8ZAT030.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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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:
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%
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:
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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.
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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 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:
Rehabilitació Edifici B Alberg Mare de Dèu de Montserrat Plec Condicionst Tècniques: 58

-

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.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9C - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO I PAVIMENTS DE RAJOLES DE GRANULAT CONGLOMERAT AMB RESINA
B9CZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS DE TERRATZO
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9CZ2000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9E - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS
B9E1 - PANOTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9E11300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació.
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S'han considerat les peces següents:
Panot gris per a voreres
Panot de color amb tacs per a pas de vianants
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * 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 cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:

- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
Identificació del fabricant o la fàbrica
Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats pel fabricant:
Dimensions nominals
Resistència climàtica
Resistència a flexió
Resistència al desgast per abrasió
Resistència al lliscament/patinatge
Càrrega de trencament
Comportament davant el foc
Referència a la norma UNE-EN 1339
Identificació del producte
Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
Nom o marca identificativa del fabricant
Direcció registrada del fabricant
Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma EN 1339
El tipus de producte i l'ús o usos previstos
Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més:
Resistència al trencament
Resistència al patinat/lliscament
Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
Reacció al foc
Resistència a la ruptura
Resistència al patinat/lliscament
Durabilitat
Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Els productes destinats a ús en cobertes:
Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
OPERACIONS DE CONTROL:
En cada subministrament, es realitzaran els controls següents:
Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) i recepció del certificat de qualitat del fabricant.
Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339)
Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339)
Sobre 3 mostres de 3 peces:
- Absorció d'aigua
- Gelabilitat
- Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista
- Resistència al xoc
Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna
- Resistència a flexió
- Estructura
- Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra)
Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es
podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de
producció establert en la marca de qualitat de producte.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE-EN 1339.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant.
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer
lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat.
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9F - MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9F1U100,B9F1XX03.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície.
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles.
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits.
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista.
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador.
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la seva estructura principal i en la seva capa superficial.
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes.
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En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça.
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix.
Gruix de la capa vista: >= 4 mm
RAJOLES:
Llargària: <= 1 m
Relació entre la llargària total i el gruix: > 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 5 mm
Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 2 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
Classe 1 (marcat N): ± 3 mm
Classe 2 (marcat P):
- Dimensions nominals de la peça <= 600 mm: ± 3 mm
- Dimensions nominals de la peça > 600 mm: ± 3 mm
Classe 3 (marcat R): ± 2 mm
Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
Classe 1 (marcat J):
- Llargària <= 850 mm: 5 mm
- Llargària > 850 mm: 8 mm
Classe 2 (marcat K):
- Llargària <= 850 mm: 3 mm
- Llargària > 850 mm: 6 mm
Classe 3 (marcat L):
- Llargària <= 850 mm: 2 mm
- Llargària > 850 mm: 4 mm
Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2,5 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 4 mm
- Concavitat màxima: 2,5 mm
LLAMBORDINS:
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell: >= 50 mm
Relació entre la llargària total i el gruix: <= 4
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma.
Toleràncies:
Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal:
Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal:
Llambordins de gruix < 100 mm: ± 2 mm
Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 3 mm
Desviació del gruix respecte del gruix nominal:
Llambordins de gruix < 100 mm: ± 3 mm
Llambordins de gruix >= 100 mm: ± 4 mm
Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça: <= 3 mm
Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 mm):
Classe 1 (marcat J): 5 mm
Classe 2 (marcat K): 3 mm
Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima superior a 300 mm):
Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 1,5 mm
- Concavitat màxima: 1 mm
Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària:
- Convexitat màxima: 2 mm
- Concavitat màxima: 1,5 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets.
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització.
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
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLAMBORDINS:
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
RAJOLES:
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: A1*. * 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 cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada,
- Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants i de vehicles:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim:
Identificació del fabricant o la fàbrica
Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat a la mencionada data
Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles i UNE-EN 1338 per als llambordins:
Dimensions nominals
Resistència climàtica
Resistència a flexió
Resistència al desgast per abrasió
Resistència al lliscament/patinatge
Càrrega de trencament
Comportament davant del foc
Conductivitat tèrmica
Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins
Identificació del producte
Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha
d'acompanyar de la següent informació:
Nom o marca identificativa del fabricant
Direcció registrada del fabricant
Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge
Referència a la norma:
- EN 1339 per a les lloses
- EN 1338 per als llambordins
El tipus de producte i lluc a que es destina
Informació sobre les característiques/mandats a declarar
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal:
Resistència al trencament
Resistència al patinat/lliscament
Durabilitat
Per als productes destinats a paviments d'ús interior:
Reacció al foc
Resistència a la ruptura
Resistència al patinat/lliscament
Durabilitat
Conductivitat tèrmica (si procedeix)
Per als productes destinats a cobertes:
Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori
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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9P - MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
B9P2 - LÀMINES I LLOSETES DE PVC HOMOGENI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9P20195.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Rotlle o lloseta de clorur de polivinil homogeni per a revestiment de terres.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
La lloseta ha de ser flexible i ha de complir les condicions de qualitat de la norma UNE 53-297.
Desgast, pèrdua de pes i volum (CSTB-UPEC): Segons classificació lloseta
Punxonament (CSTB-UPEC): Classificació P3
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UPEC): Classificació E 2/3
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UPEC): Classificació C2
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1): CFL-s2
Estabilitat dimensional (UNE 53-224): <= 0,25%
Ha de tenir, determinades per laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents, d'acord amb la seva classificació UPEC:
Forma i dimensions de la lloseta (UNE 53221)
Massa total
Curvatura a causa de la calor (UNE 53296)
Flexibilitat (UNE 53223)
Matèries volàtils (UNE 53285)
Estabilitat dels colors a la llum (UNE 53235)
Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE 74040)
Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h (UNE 53227)
Toleràncies:
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Mides nominals: ± 0,5 mm
Gruix: ± 0,1 mm
Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,35 mm
Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar la marca del fabricant, les característiques del producte i la seva designació
segons la NTE-RSF.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. Sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, 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:
Massa total
Adherència al revers
Desgast, pèrdua de pes i volum
Punxonament
Comportament enfront de l'aigua
Comportament enfront dels agents químics
Resistència al foc
Estabilitat dimensional (UNE-EN 434)
Forma i dimensions (UNE-EN 428)
Curvatura a causa de la calor (UNE-EN 434)
Flexibilitat (UNE-EN 434)
Matèries volàtils
Estabilitat dels colors a la llum (UNE-EN ISO 4892)
Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE-EN ISO 140-1)
Punxonament estàtic, deformació residual a les 24 h
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 altre legalment reconeguda a un país de l'UE, 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, es realitzarà una sèrie completa d'assaigs a les peces rebudes 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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B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9P - MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
B9P4 - LÀMINES I LLOSETES DE GOMA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9P4AC47.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Material per a revestiment de terres format per cautxú natural i sintètic, càrregues minerals, productes vulcanitzants, estabilitzants i pigments colorants, en el seu cas amb
calandratge i vulcanització a pressió constant.
S'han considerat els tipus següents:
Làmina
Lloseta
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
El revestiment ha de ser flexible.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Desgast, pèrdua de pes i de volum (CSTB-UEATC): Classificació U3
Punxonament (CSTB-UEATC): Classificació P2
Comportament enfront de l'aigua (CSTB-UEATC): Classificació E2
Comportament enfront dels agents químics (CSTB-UEATC): Classificació C1
Duresa Shore-A (DIN 53505): 85 ± 5
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1): Classificació CFL-s2
Estabilitat dimensional (CSTB-UEATC): <= 0,15%
Ha de tenir concedit el DIT corresponent, amb la classificació UPEC del material.
Ha de tenir, determinades pel laboratori d'assaigs homologat, les característiques següents, d'acord amb la seva classificació UPEC:
Forma i dimensions
Estabilitat dels colors a la llum
Aïllament contra el so d'impacte
Conductivitat tèrmica
Toleràncies:

Gruix: ± 10%
Angles rectes (amidats a l'extrem del costat): <= 0,45 mm
Rectitud d'arestes: <= 0,35 mm/m
LÀMINA:
Llargària: >= 300 cm
Amplària: >= 90 cm
Toleràncies:
Mides nominals: ± 1 mm
LLOSETA:
Toleràncies:
Mides nominals: 1%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar la marca del fabricant, les característiques del producte i la seva designació
segons la NTE-RSF.
Emmagatzematge: A cobert en llocs secs i ventilats, amb temperatura superior a 15°C. En posició horitzontal sobre superfícies planes, de manera que no s'alterin les seves
condicions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material en cada subministrament.
Abans de començar l'obra, si varia el subministrament i per cada 1000 m2 de superfície, 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:
Punxonament
Duresa Shore-A
Estabilitat dimensional (UNE-EN 434)
Forma i dimensions (UNE-EN 428)
Estabilitat dels colors a la llum (UNE-EN ISO 4892-1)
Aïllament acústic contra el so d'impacte (UNE-EN ISO 140-1)
Conductivitat tèrmica.
Desgast, pèrdua de pes i volum
Resistència al foc (UNE-EN 13501-1)
Comportament enfront de l'aigua
Comportament enfront dels agents químics
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 altre legalment reconeguda a un país de l'UE, es podrà prescindir de la presentació dels assaigs de control de recepció.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran 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.
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.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9P - MATERIALS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
B9PZ - MATERIALS AUXILIARS PER A PAVIMENTS SINTÈTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9PZ1400.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials auxiliars per a la col·locació de paviments sintètics.
S'han considerat els materials següents:
Cordó de PVC
Segellant líquid de PVC
CORDÓ DE PVC:
Cordó de soldar format amb clorur de polivinil plastificat tou, càrregues, pigments colorants i els estabilitzants necessaris per a la seva fabricació.
No ha de tenir ruptures, escantonaments, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir el color uniforme i la textura llisa a tota la superfície.
El diàmetre ha de ser constant en tota la llargària.
Toleràncies:
Diàmetre: ± 10%
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Producte líquid a base d'un aglomerant de resines de clorur de polivinil per al segellat de junts.
Per la seva naturalesa ha de ser fàcil d'aplicar i ha de permetre la unió de materials de PVC sense afectar les seves característiques.
Ha de ser aplicable en fred, per mitjà d'un broc cònic adaptat al tub o a l'envàs.
Ha de tenir una estabilitat dimensional bona als canvis de temperatura.
El fabricant ha de garantir la qualitat del producte i ha de facilitar les dades següents:
Color
Densitat
Viscositat
Contingut sòlid
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Rendiment
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CORDÓ DE PVC:
Subministrament: El producte s'ha de servir en paquets embalats. A l'embalatge hi ha de constar la marca del fabricant i les característiques del producte.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats. Sobre superfícies planes, de manera que no se n'alterin les condicions.
SEGELLANT LÍQUID DE PVC:
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, amb la indicació de producte inflamable.
Emmagatzematge: A cobert, en llocs secs i ventilats, a una temperatura entre 5°C i 30°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS
B9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U3X1A0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Peces de rajola per a la formació de sòcol.
S'han considerat els tipus següents:
Ceràmica premsada esmaltada
Gres extruït amb o sense esmaltar
Gres premsat amb o sense esmaltar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les rajoles ceràmiques es classifiquen segons el mètode de fabricació :
Mètode A, rajoles extruïdes.
Mètode B, rajoles premsades en sec
Mètode C, rajoles fabricades per altres mètodes.
Les rajoles ceràmiques es classifiquen en diferents grups segons l'absorció d'aigua (E):
Grup I (E<=3%, baixa absorció d'aigua)
Grup II (3%<E<=10%, absorció d'aigua mitja)
Grup III ( E>10%), absorció d'aigua alta)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦
MÈTODE DE ¦
GRUP I
¦
GRUP IIa
¦
GRUP IIb
¦
GRUP III
¦
¦ FABRICACIÓ ¦
E<=3%
¦ 3%<E<=6%
¦
6%<E<=10%
¦
E>10%
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
A
¦ Grup AI
¦ Grup AIIa-1
¦ Grup AIIb-1 ¦ Grup AIII
¦
¦ EXTRUÏDES
¦ E<=3%
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦---------------¦---------------¦
¦
¦
¦
¦ Grup AIIa-2
¦ Grup AIIb-2 ¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦--------------¦-------------¦---------------¦---------------¦---------------¦
¦
B
¦ Grup BI-a
¦ Grup BIIa
¦ Grup BIIb
¦ Grup BIII
¦
¦ PREMSADES
¦
E<=0,5%
¦
¦
¦
¦
¦
EN SEC
¦-------------¦
¦
¦
¦
¦
¦ Grup BI-b
¦
¦
¦
¦
¦
¦ 0,5%<E<=3% ¦
¦
¦
¦
+----------------------------------------------------------------------------+
La peça no ha de tenir ruptures, esquerdes, escantonaments d'arestes, diferències de tonalitat ni d'altres defectes superficials.
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
Ha de ser de forma geomètrica rectangular amb la cara superficial plana. La cara posterior ha de tenir relleus que facilitin la seva adherència amb el material d'unió.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
El cantell superior ha de ser arrodonit o tallat a bisell.
Han de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Un cop comprovat l'aspecte superficial de les peces segons la norma UNE_EN ISO 10545-2, com a mínim, el 95% no ha de tenir defectes visibles.
ACABAT ESMALTAT:
L'esmalt ha de ser totalment impermeable i inalterable a la llum.
Resistència al clivellament (UNE_EN ISO 10545-11): Exigida
Resistència a les taques (UNE_EN ISO 10545-14): Mínim classe 2
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-14): Mínim classe B
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-14): Exigida per acord
ACABAT SENSE ESMALTAR:
Resistència als productes de neteja (UNE_EN ISO 10545-13): Exigida
Resistència als àcids i àlcalis (UNE_EN ISO 10545-13): Exigida
RAJOLA CERÀMICA:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): 10% < E < 20%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4):
Gruix > 7,5 mm: >= 12 N/mm2
Gruix <= 7,5 mm: >= 15 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101): >= 3
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
Llargària i amplària respecte a les dimensions de fabricació:
- Costat <= 12 cm: ± 0,75%
- Costat > 12 cm: ± 0,5%
Gruix: ± 0,5 mm
Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,3%
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Ortogonalitat: ± 0,5%
Planor: + 0,5%, - 0,3%
RAJOLA DE GRES EXTRUÏT:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): >= 18 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
Acabat esmaltat: >= 5
Acabat sense esmaltar: >= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 13 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
Mides nominals: ± 2%
Gruix: ± 10%
Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,6%
Ortogonalitat: ± 1%
Planor: ± 1,5%
RAJOLA DE GRES PREMSAT:
Absorció d'aigua (UNE_EN ISO 10545-3): E <= 3%
Resistència a la flexió (UNE_EN ISO 10545-4): >= 27 N/mm2
Duresa al ratllat superficial (escala Mohs, UNE 67-101):
Acabat esmaltat: >= 5
Acabat sense esmaltar: >= 6
Coeficient de dilatació tèrmico-lineal (UNE_EN ISO 10545-8): <= 9 x 10 E-6/°C
Resistència al xoc tèrmic (UNE_EN ISO 10545-9): Exigida
Toleràncies:
Mides nominals: ± 0,75%
Gruix: ± 5%
Rectitud de les arestes (cara vista): ± 0,5%
Ortogonalitat: ± 0,6%
Planor: ± 0,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
CONDICIONS GENERALS:
Subministrament: Empaquetats en caixes.
Les rajoles i/o l'embalatge han de portar de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Primera qualitat
Dimensions en cm
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs secs i protegits dels impactes. Les caixes s'han d'apilar de manera que les peces no es deformin i amb una alçària màxima d'1
m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9U - MATERIALS PER A SÒCOLS
B9U6 - SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9U61AA0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Sòcol de material sintètic.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha de tenir un color i una textura uniformes en tota la superfície.
No ha de tenir defectes superficials visibles.
Els angles i les arestes han de ser rectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Les dimensions del sòcol han de correspondre amb les mides nominals donades pel fabricant.
El gruix ha de ser constant.
Toleràncies:
Llargària: ± 1 mm
Amplària: ± 1 mm
Gruix: ± 0,5 mm
Rectitud d'arestes: ± 1 mm/m
Planor: ± 1 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Embalades en palets protegits, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Als seus embalatges, en llocs protegits contra els impactes.
S'han d'apilar sobre superfícies planes, de manera que no es deformin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
B9 - MATERIALS PER A PAVIMENTS
B9V - MATERIALS PER A ESGLAONS
B9V8 - ESGLAONS DE FUSTA

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
B9V8U001.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Esglaó de fusta d'una peça.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Cal que provingui de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles.
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions.
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de la fusta.
Els angles han de ser rectes i les arestes rectes i vives.
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
La fusta ha de tenir l'estabilitat dimensional suficient perquè després de sotmetre el parquet a l'assaig de la norma UNE EN 1910, continuï complint les condicions de planor
establertes a la norma UNE 56-810.
Qualitat mínima de la fusta (UNE 56809-1): Classe I
Aspecte de la cara vista: Inexistència d'escorces a la cara, Nus clar D < 2 mm, Nus negre D < 1 mm
Duresa (UNE 56-534): 2,5 - 10
Grau d'humitat (UNE 56-810): 8% - 13%
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): 4 <= P <= 6 kN/m3
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56-533) (C): 0,35% <= C <= 0,55%
Coeficient d'elasticitat:
Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2
Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2
Resistència a la compressió (UNE 56-535):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2
Resistència a la tracció (UNE 56-538):
En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2
En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2
Resistència a l'esforç tallant: >= 0,5 kN/m2
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2
Toleràncies:
Llargària de la peça: ± 3 mm
Gruix de l'estesa: ± 1 mm
Rectitud de les arestes: ± 0,1%
Planor: ± 2 mm
Guerxament: ± 0,5 mm
Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En paquets que protegeixin dels canvis d'humitat i d'agresions mecàniques.
Cada partida ha de portar l'albarà amb les característiques següents:
Marca del fabricant i país d'origen
Designació del tipus de fusta
Dimensions nominals i quantitat subministrada
Contingut d'humitat
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAB - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BABGU9B2,BABGPA62,BABGUEC0,BABGXATE,BABGA5B2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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.
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
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.
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.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* 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 Ventanas y puertas. 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.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAF - MATERIALS PER A TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAF355AL,BAF3C3AL,BAF342AL,BAF342AM,BAF3C1AL,BAF3C4AL,BAF3459L,BAF3C39L,BAF3E49L,BAF3D29L,BAF343AL,BAF3C29L,BAF3849C.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.
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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 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
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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
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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 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.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES I ARMARIS
BAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAN51200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer galvanitzat que formen el bastiment de base de la finestra o balconera.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els perfils han de provenir de la conformació progressiva d'una faixa d'acer.
Totes les soldadures han d'estar recobertes amb pintura de pols de zinc amb resines (galvanitzat en fred).
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes, defectes supeficials, ni despreniments en el recobriment.
La unió entre perfils s'ha de fer per algun dels procediments següents:
Soldadura: Per arc o per resistència
Cargols autoroscants: Només en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar la seva rosca

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
Ha de portar incorporats elements d'ancoratge d'acer galvanitzat.
La secció i la forma dels perfils han de ser les indicades a la DT.
Protecció de galvanitzat (UNE 36130):
Tub d'acer: >= 385 g/m2
Soldadures: >= 346 g/m2
Separació entre ancoratges: <= 60 cm
Resistència a la tracció (per a un gruix < 5 mm): >= 330 N/mm2
Duresa Brinell (UNE-EN ISO 6506-1): > 65
Toleràncies:
Llargària dels perfils: La corresponent a la taula 4 de l'UNE-EN 10219-2
Gruix: El corresponent al gruix segons la taula 2 de l'UNE-EN 10219-2
Dimensions secció: Les corresponents a la dimensió del costat segons la taula 2 de l'UNE-EN 10219-2
Torsió (UNE-EN 10219-2): 2 mm+0,5 mm/m
Planor (UNE-EN 10219-2 ): 0,15 % de la llargària total
Angles (UNE-EN 10219-2): 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAP - BASTIMENTS PER A PORTES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAP32196,BAPF5183.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta que formen el marc de la porta o de l'armari.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els que s'esmenten com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
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.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (H)
Portes interiors: 7% <= H <= 11%
Portes exteriors: 10% <= H <= 15%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Resistència a l'arrancament de cargols (UNE 56851):
Portes interiors:
Resistència mitjana: 550 N
Resistència mínima: 500 N
Portes d'entrada a vivendes i portes exteriors:
Resistència mitjana: 1000 N
Resistència mínima: 900 N
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 1,3 N
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
Coníferes: > 4,5 kN/m3
Frondoses: > 5,3 kN/m3
Toleràncies:
Amplària: ± 1 mm
Alçària: ± 3 mm
Secció del perfil:
Amplària: ± 2 mm
Gruix: ± 2 mm
Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Planor: ± 1 mm/m
Angles: ± 1°
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les traves que calgui per tal d'assegurar l'escairat dels seus angles.
Emmagatzematge: protegit de les pluges, els focus d'humitat i els impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
BASTIMENT PER A PORTES DE TANCAMENT:
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
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56802:1989 Puertas de madera. Medidas y tolerancias.
* UNE 56803:1990 Puertas de madera. Especificaciones técnicas.
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BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
BAQD FULLES DE FUSTA PER A PORTES INTERIORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAQDD286,BAQDS19A.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus de fulla següents:
De cares llises
Amb motllura
Rebaixada amb plafons
Amb galzes per a vidre
Amb galzes per a vidre i barretes
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
De roure per a envernissar
De sapel·li per a envernissar
De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
De cartró
De fusta
Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accesoris.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Pes específic de la fusta al 12% d'humitat (UNE 56-531):
Coníferes: > 4,5 kN/m3
Frondoses: > 5,3 kN/m3
Gruix del plafó d'acabat:
Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Eixamplament del llistó per a la fixació del pany (UNE 56-801):
Llargària: >= 30 cm
Amplària: >= 7 cm
Duresa mitjana (UNE 56-534): >= 13 N
Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Balcament de la fulla (UNE 56-824): <= 6 mm
Curvatura de la fulla (UNE 56-824):
Bancades: <= 6 mm
Testeres: <= 2 mm
També ha de complir les característiques físiques indicades a la norma UNE 56-803, apartats 4.2.6. a 4.2.14.
Toleràncies:
Amplària: ± 1 mm
Alçària: ± 2 mm
Gruix: ± 1 mm
Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
Planor: ± 1 mm/m
Escairat (UNE 56-821): <= 2 mm
Gruix de les fulles: ± 1 mm
Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
Gramatge del material de rebliment:
Amb paper: >= 250 g/m2
Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
Amb cartró ondulat: >= 2 mm
ACABAT PER A PINTAR:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.
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ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
AMB GALZE PER A VIDRE:
Amplària dels muntants laterals i dels travessers superiors: >= 7 cm
Amplària del travesser de base: >= 24 cm
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
No ha de tenir atacs de fongs ni restes d'atacs d'insectes.
Diàmetre dels nusos sans: <= 10 mm
Suma del diàmetre dels nusos vius: <= 20 mm/m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: De manera que no es deformin, en llocs protegits de la intempèrie, sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
El contractista haurà de garantir per escrit que l'element de tancament, compleix les condicions exigides al plec, i en particular les següents:
Aspecte (UNE 56520 i UNE 56521)
Contingut d'humitat (UNE 38337)
Duresa mitjana a la secció transversal (UNE 56534)
Pes específic (UNE 56531)
Defectes (UNE-EN 1310)
Característiques geomètriques:
Amplària
Llargària
Secció del perfil
Rectitud d'arestes
Torsió del perfil
Planor
Escairat: (UNE 56821)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En aquest àmbit no es preveu la realització d'assaigs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran elements de tancament que no arribin garantits per escrit pel contractista, amb les condicions abans esmentades.
____________________________________________________________________________
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
BAQQ - FULLES BATENTS DE FUSTA PER A PORTES D'ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAQQUP12,BAQQUP14.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils de fusta, plafons, motllures i material de rebliment que formen la fulla de la porta.
S'han considerat els tipus següents:
De cares llises
Amb motllura
Rebaixada amb plafons
De llibret fix
S'han considerat els tipus d'acabat següents:
De roure per a envernissar
De sapel·li per a envernissar
De fusta per a pintar
S'han considerat els tipus d'estructures interiors següents:
De cartró
De fusta
Massisa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les fulles no han de tenir defectes superficials, com ara cops, escrostonaments d'aresta, etc.
La fusta no ha de tenir altres defectes que els citats com a admissibles.
Els perfils no han de tenir nusos morts.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Humitat dels perfils (H) (UNE 56-529): 7% <= H <= 11%
Diferència d'humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56529): < 6%
Gruix del parament acabat:
Amb el plafó de partícules: >= 4 mm
Amb el plafó contraplacat: >= 3 mm
Amb plafó de fibres de densitat alta: >= 2,5 mm
Dimensions del reforç del montant per a la fixacion del pany:
Llargària: >= 150 mm
Amplària: >= 60 mm
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Amplària dels perfils del bastidor: >= 30 mm
Corbament dels montant (UNE 56-824):
H < 1800 mm: =< 1 mm
1800 <= H < 2030 mm: =< 4 mm
H => 2030 mm: =< 6 mm
Corbament dels travessers (UNE 56-824): =< 1 mm
Balcament (UNE 56-824):
H < 1800 mm: =< 2 mm
1800 =< H < 2030 mm: =< 4 mm
H => 2030 mm: =< 6 mm
H = alçària de la fulla
La fulla ha de complir les especificacions respecte a la deformació per torsió, resistència a l'acció de xoc d'un cos dur, resistència de xoc d'un cos tou i pesat, arrencada de
cargols, i resistència a la variació d'humitat, d'acord amb la norma UNE 56-869.
Toleràncies:
Amplària: ± 1 mm
Alçària: ± 2 mm
Gruix: ± 1 mm
Rectitud de les arestes: ± 2 mm/m
Planor: ± 1 mm/m
Escairat (UNE 56-821): =< 1mm
Gruix de les fulles: ± 1 mm
ACABAT PER A PINTAR:
Diàmetre dels nusos sans (UNE_EN 1310): <= 2/3 de la seva cara
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Llargària de les fissures superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
ACABAT PER A ENVERNISSAR O XAPAT:
Totes les cares de la fulla han d'estar xapades amb fullola de la fusta corresponent.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
Amplària del reforç per al pany: >= 90 mm
ESTRUCTURA INTERIOR DE FUSTA:
L'ànima de la fulla ha d'estar formada per una retícula de perfils de fusta.
ESTRUCTURA INTERIOR DE CARTRÓ:
El material de rebliment de l'ànima de la fulla ha de ser paper, cartró llis o de cartró ondulat.
El llistó lateral ha de tenir un reforç que permeti la fixació del pany i dels seus accessoris.
Gramatge del material de rebliment:
Amb paper: >= 250 g/m2
Amb cartró: >= 550 g/m2
Superfície de l'alvèol del material de rebliment:
Amb paper o cartró llis: <= 6 cm2
Amb cartró ondulat: <= 30 cm2
Gruix del material de rebliment:
Amb paper o cartró llis i un alvèol de 6 cm2: >= 0,39 mm
Amb cartró ondulat: >= 2 mm
DE CARES LLISES O AMB MOTLLURES:
El parament d'acabat ha d'estar fet amb plafó de partícules, plafó contraplacat o plafó de fibres de densitat alta.
Si el parament d'acabat és fet amb plafó de partícules o amb plafó de fibres de densitat alta, la fulla ha de ser xapada.
DE LLIBRET FIX:
Les lamel·les del llibret han de ser de fusta, i han d'estar encastades en els muntants de la fusta.
La disposició de les lamel·les ha de ser regular, i la seva inclinació també.
Toleràncies:
Distància de la motllura respecte el cantell de la fulla: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: protegides de les pluges, focus d'humitat i d'impactes.
No han d'estar en contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 56822:1990 Frentes de armarios de obra. Medidas y tolerancias.
* UNE 56869:1995 Puertas para frentes de armarios. Métodos de ensayo y especificaciones.
____________________________________________________________________________
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAS - MATERIALS PER A PORTES I REGISTRES TALLAFOCS I CORTINES TALLAFUMS
BASA PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BASA21PB,BASA61N2,BASAX11N2,BASA72RB,BASA71LF,BASA72R1,BASA71N1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
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
¦
¦
¦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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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.
____________________________________________________________________________
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAV - PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS
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BAVJ - PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAVJCG4D.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Persianes de gelosia de lamel·les mòbils o fixes.
S'han considerat els materials següents:
Alumini lacat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les lamel·les han de ser totes paral·leles.
Si les lamel·les són mòbils han d'estar unides amb un mecanisme per la cara interior de la persiana, de tal manera que permeti moure-les conjuntament.
El conjunt de la persiana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
El moment d'inercia dels perfils no solidaris amb l'obra, ha de permetre que un cop sotmesos a les condicions més desfavorables, la fletxa sigui <1/300 de la seva llargària.
Les parts susceptibles d'entrar en contacte amb els transeünts o amb els usuaris no han de presentar vores tallants o feridors que puguin causar danys.
Les vores tallants i projectants de qualsevol part mòbil de l'estructura de la persiana, a col·locar a una alçada menor de 2,50m per sobre del sòl o per sobre de qualsevol nivell
d'accés permanent, han de ser arrodonides amb un radi mínim de 0,50mm.
-Resistència al vent:
+-------------------------------------------------------------------------+
¦
Classe
¦
0 ¦
1 ¦
2 ¦
3 ¦
4 ¦
5 ¦
6 ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Pressió nominal p (N/m2)¦ <50 ¦ 50 ¦ 70 ¦ 100 ¦ 170 ¦ 270 ¦ 400 ¦
¦------------------------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦------¦
¦Pressió d'assaig de
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦
¦ seguretat 1,5 (N/m2)
¦ <75 ¦ 75 ¦ 100 ¦ 150 ¦ 250 ¦ 400 ¦ 600 ¦
+-------------------------------------------------------------------------+
Resistència a la càrrega de neu:
Per a cada dimensió el fabricant ha de precisar la pressió màxima de neu que la persiana pot soportar sola o amb associació mecànica amb la finestra tancada. D'acord amb
assaig amb norma EN-12833.
Resistència del mecanisme de tancament si n`hi ha:
La persiana en posició completament desplegada no ha de ser oberta per a permetre el pas d'un intrús des de l'exterior sense eines.
La persiana no ha de permetre que un intrús passi a trevés (0,40 m x 0,40 m d'apertura).
-Resistència mecànica (cicles de maniobra repetits)
Classes de durabilitat:
+--------------------------------------------------------------+
¦ Número de cicles
¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦
¦-----------------------------¦----------¦----------¦----------¦
¦ Desplegament / replegament ¦
3000
¦
7000
¦ 10000
¦
¦ Orientació de les lames
¦
6000
¦ 14000
¦ 20000
¦
+--------------------------------------------------------------+
Maniobrabilitat en cas de gelada
Les instruccions tècniques del fabricant han de dir si es pot o no maniobrar en condicions de gelades (amb formació de gel ) i en cas contrari , el producte ha de portar
l'avís: la maniobra en condicions de gelada pot danyar la persiana.
Resistència a l'impacte: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659
Resistència tèrmica: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 13659
Falsa maniobra
Sota l'acció d'un ús anormal previsible (falsa maniobra), la persiana no pot patir deformacions o degradacions que perjudiquin el seu bon funcionament i que portin a
defectes d'aspecte no admissibles. D'acord amb norma UNE-EN 13659.
Toleràncies:
+----------------------------------+
+----------------------------------+
¦ Amplada L (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦
¦ Alçada H (m) ¦ Tolerancies (mm) ¦
¦---------------¦------------------¦
¦---------------¦------------------¦
¦
L<=2
¦
+0 a -3
¦
¦
H<=1,5
¦
+0 a -4
¦
¦---------------¦------------------¦
¦---------------¦------------------¦
¦
2<L<=4
¦
+0 a -4
¦
¦
1,5<H<=2,5 ¦
+0 a -6
¦
¦---------------¦------------------¦
¦---------------¦------------------¦
¦
L>4
¦
+0 a -5
¦
¦
H>2,5
¦
+0 a -10
¦
+----------------------------------+
+----------------------------------+
PERSIANES D'ALUMINI O ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme, sense esquerdes ni defectes superficials.
Els cantells de les lamel·les han de tenir la forma necessària perquè no passi la llum quan la persiana estigui tancada.
Resistència a la boira salina en persianes exteriors ha d'ésser com a mínim classe 2
Resistència a la corrosió:
+--------------------------------------------------------------------+
¦
¦ Classe 1 ¦ Classe 2 ¦ Classe 3 ¦ Classe 4 ¦
¦------------------------¦----------¦----------¦----------¦----------¦
¦Components d'interior
¦
24 h
¦
48 h
¦
¦
¦
¦Components d'exterior
¦
¦
48 h
¦ 96 h
¦ 240 h
¦
+--------------------------------------------------------------------+
Toleràncies:
- Secció de les lamel·les: ± 2,5%
- Rectitud de les lamel·les:
- Per a una llargària =< 1,5 m: ± 1 mm/m
- Per a una llargària > 1,5 m i =< 4 m: ± 1,5 mm/m
- Per a una llargària > 4 m: ± 2 mm/m
- Torsió de les lamel·les: ± 1°/m
Planor: ± 1 mm/m
PERSIANES D'ALUMINI LACAT:
Les lamel·les han de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini. Han de ser d'aliatge 57-S (UNE 38337).
Les lamel·les han d'estar protegides superficialment amb pintures de poliéster amb pols, polimeritzades al forn i resistents a la intempèrie.
Gruix de la paret de la lamel·la: >= 0,5 mm
Tipus d'alumini (UNE 38337): Aleació A1-0,7 Mg Si
Lacat del perfil: >= 60 micres, <= 120 micres
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Qualitat mitja total del segellat.
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
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 a l'exterior:
- Sistema 4: 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:
Sobre el mateix producte:
Nom i marca identificativa del fabricant
Direcció registrada del fabricant
Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
Sobre la documentació comercial que acompanya el producte (instruccions de manteniment i/o d'instal·lació o albarà) :
Nom i marca identificativa del fabricant
Dos últims dígits de l'any en el que el marcat es va fixar
Direcció registrada del fabricant
Referència d'aquesta norma europea (UNE-EN 13659 )
Tipus de producte i informació dels requisits essencials
- Resistència al vent.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 13659:2004 Persianas. Requisitos de prestaciones incluida la seguridad.
____________________________________________________________________________
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZ1U200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfils de fusta massisa o de taulers aglomerats xapats per a formar els tapajunts dels bastiments.
S'han considerat els perfils següents:
De roure, d'iroko, de melis o de sapel·li per a envernissar
De fusta per a pintar
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El perfil no ha de tenir altres defectes que els citats com admissibles.
Els perfils no han de tenir defectes superficials.
Toleràncies:
Gruix: ± 0,5 mm
Amplària: ± 3 mm
Llargària nominal: ± 3 mm
Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Torsió del perfil: ± 1°/m
Planor: ± 1 mm/m
PERFILS DE ROURE, D'IROKO, DE MELIS O DE SAPEL·LI PER A ENVERNISSAR:
Perfils de tauler de partícules de fusta o tauler aglomerat, xapat amb fullola de fusta.
La fullola no ha de tenir punts desencolats o bufats.
PERFILS DE FUSTA PER A PINTAR:
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra els fongs i els insectes.
S'admeten els nusos sans sempre que no afectin la solidesa dels perfils.
Els perfils no han de tenir nusos morts o resinosos. Els nusos negres o solts es podran substituir per peces de fusta.
Les fissures han de complir els següents límits:
Amplària: <= 1 mm
Profunditat: <= 1/4 gruix del perfil
Llargària individual: <= 150 mm
Llargària acumulada: <=25 % llargària del perfil
La fusta no ha de presentar exfoliació.
Superfície de fongs blaus: <= 20% de la peça
Humitat del perfil: <= 12%
Resistència a la compressió de la fusta (UNE 56535): >= 30 N/mm2
Resistència a la flexió de la fusta (UNE 56537): >= 42 N/mm2
Resistència al tall de la fusta: >= 4,5 N/mm2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZ2 - GALZES DE FUSTA PER A FOLRAT DE BASTIMENTS DE BASE

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZ2C946.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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 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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BA - MATERIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZ - MATERIALS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
BAZG FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BAZGC360,BAZGUSAL,BAZGUX10,BAZG5220,BAZGC3H0,BAZGC370.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.
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.
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
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.
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.
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
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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
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).
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):
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
FRONTISSES D'UN SOL EIX
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 1935
-
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La designació i informació de les prestacions (8 dígits)
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
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
FRONTISSES D'UN SOL EIX
UNE-EN 1935:2002 Herrajes para la edificación. Bisagras de un solo eje. 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.
MECANISMES DE TANCAMENT CONTROLAT
UNE-EN 1154:2003 Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 - BARANES I AMPITS
BB12 - BARANES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB122EA0,BB127WAG.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt de perfils d'acer que forman el bastidor i el pany de paret de la barana de protecció.
S'han considerat els tipus de baranes següents:
De perfils buits d'acer
De perfils IPN
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Han de tenir un aspecte uniforme i sense defectes superficials.
La grandària, tipus i disposició dels perfils han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura (per arc o per resistència).
S'admet també la unió amb cargols autoroscants en el cas que el perfil tingui plecs fets especialment per a allotjar les femelles dels cargols.
El moment d'inèrcia dels perfils de la barana no solidaris amb l'obra ha de ser de manera que, sotmesos a les condicions de carga més desfavorables, la fletxa sigui < L/250.
La disposició dels barrots serà de tal manera que no ha de permetre el pas a cap punt, d'una esfera de diàmetre equivalent a la separació entre brèndoles, ni ha de facilitar
l'escalada.
Els muntants han de portar incorporats els dispositius d'ancoratge previstos al projecte.
Toleràncies:
LLargària del perfil: ± 1 mm
Secció del perfil: ± 2,5%
Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Torsió del perfil: ± 1°/m
Planor: ± 1 mm/m
Angles: ± 1°
BARANES DE PERFILS IPN:
Ha d'estar formada per un conjunt de tubs rodons i muntants d'acer laminat, galvanitzats en calent.
La separació entre muntants ha de ser <= 2 m
Les dimensions del tub i dels muntants han de ser les especificades en el projecte.
Les superfícies dels perfils han de ser llises, uniformes i sense defectes superficials.
El gruix dels perfils ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Tipus d'acer: S275JR
Protecció de galvanització: >= 400 g/m2

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
Puresa del zinc: >= 98,5%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BARANES DE PERFILS BUITS D'ACER:
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions exigides i amb l'escairat previst.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
BARANES DE PERFILS IPN:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol de designació de l'acer.
Emmagatzematge: Protegida contra les pluges, els focus d'humitat i de les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar en contacte amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
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.
Per a cada subministrament que arribi a l'obra, corresponent a un mateix tipus, el control serà:
Inspecció visual del material subministrat, en especial l'aspecte del recobriment galvanitzat.
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, on es garanteixen les condicions exigides al plec amb els assaigs corresponents a la classificació de la barana (UNE
85238).
Assaigs estàtics
Assaigs dinàmics
Assaigs de seguretat
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:
Cada 100 m de barana, es realitzaran els següents controls (UNE-EN ISO 1461):
Massa de recobriment (mètode magnètic)
Assaig d'adherència del
Comprovació geomètrica
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF i les normes de procediment indicades en cada assaig.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptaran les baranes sense certificat de qualitat, o les classificades com NO APTES, segons UNE 85240.
L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència i massa del galvanitzat han de ser conformes a les especificacions del plec.
Les comprovacions geomètriques han de resultar conformes a les especificacions de la DT amb les toleràncies especificades. En cas contrari, es rebutjaran les peces
defectuoses incrementant-ne el control sobre el doble de les mostres previstes, sense que hagin d'aparèixer incompliments per tal d'acceptar el lot corresponent.
____________________________________________________________________________
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
BB1 - BARANES I AMPITS
BB14 - PASSAMANS PER A BARANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BB14D00J.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Perfil d'acabament del travesser superior de baranes.
S'han considerat els materials següents:
De roure, melis o pi roig
De llautó
D'alumini
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La cara superior ha de tenir la forma adequada a l'ús, i la inferior ha d'estar preparada per a rebre el perfil del travesser.
Toleràncies:
LLargària del perfil: ± 1 mm
Secció del perfil: ± 2,5%
Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m
Torsió del perfil: ± 1°/m
Planor: ± 1 mm/m
Angles: ± 1°
PASSAMANS DE FUSTA:
Perfil massís de fusta per a un acabament del travesser superior.
La fusta no ha de tenir d'altres defectes que els esmentats com a admissibles.
El perfil no ha de tenir nusos morts.
La fusta ha d'estar preparada amb dues mans de tractament protector contra fongs i insectes.
La unió dels perfils ha de ser emmetxada i encolada.
El conjunt de barana ha de complir les condicions subjectives requerides per la DF.
Característiques de la fusta:
+------------------------------------------------------------------------+
¦
¦
Roure
¦
Melis
¦
Pi roig
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦Resist. compressió ¦
45 N/mm2
¦
60,4 N/mm2 ¦
40 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-535)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Resist. flexió
¦
60 N/mm2
¦ 115 N/mm2
¦
80 N/mm2
¦
¦ (UNE 56-537)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦

¦Resist. a l'esforç ¦
7,5 N/mm2
¦
4,5 N/mm2 ¦
3 N/mm2
¦
¦
tallant
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat seca
¦0,63-0,8 kg/dm3 ¦ >=0,85 kg/dm3 ¦ 0,54-0,70 kg/dm3 ¦
¦ (UNE 56-531)
¦
¦
¦
¦
¦-------------------¦----------------¦---------------¦-------------------¦
¦ Densitat verda
¦ >=1,08 kg/dm3 ¦ >=1,03 kg/dm3 ¦ >= 0,75 kg/dm3
¦
+------------------------------------------------------------------------+
Diàmetre dels nusos vius de la fusta: <= 5 mm
Superfície dels fongs blancs: <= 20% de la peça
Llargària de les esquerdes superficials produïdes per l'assecatge (UNE_EN 1310): <= 5% de la peça
Humitat dels perfils (UNE 56529): <= 12%
Diferència de la humitat entre les fustes emmetxades (UNE 56-529): <= 6%
PASSAMANS D'ALUMINI:
Perfil buit d'aliatge d'alumini per a acabament del travesser superior.
El perfil ha de provenir de l'extrusió del totxo d'alumini.
Ha d'estar protegit superficialment amb una capa d'òxid d'alumini, i segellat posteriorment.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió dels perfils s'ha de fer per soldadura, reblons d'aliatge d'alumini, cargols autoroscants o cargols amb rosca mètrica.
Tipus d'alumini (UNE 38-337): Aliatge Al 0,7 Mg Si
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellat. Mètode de la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <= 2
Càrrega de ruptura (per a un gruix <= 25 mm UNE 38-337): >= 130 N/mm2
Duresa Brinell (per a un gruix <= 25 mm UNE_EN_ISO 6506/1): >= 45
PASSAMANS DE LLAUTÓ:
Perfil buit de llautó per a acabament del travesser superior.
El perfil s'ha d'obtenir del procés de laminatge en fred de l'aliatge.
Ha de tenir un aspecte uniforme, brillant i sense esquerdes ni defectes superficials.
La secció i el gruix de les parets dels perfils s'han d'ajustar a allò que s'ha previst a la DT.
La unió entre perfils s'ha de fer amb cargols d'acer inoxidable o de llautó, autoroscants o amb rosca mètrica.
Tipus de llautó (UNE 37-103): Aleació Cu-Zn
Amplària del passamà: >= 45 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 - VIDRES PLANS
BC17 - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC17AG10,BC171B20.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre aïllant format per dues llunes que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb
segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
S'han considerat els tipus següents:
Dues llunes incolores
Dues llunes incolores trempades
Dues llunes incolores, la més gruixuda trempada
Dues llunes incolores, la més prima trempada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions,
d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:
UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna incolora i vidres lluna de color filtrant
UNE-EN 1096 parts 1 a 4 per als vidres de capa
UNE-EN 12150 parts 1 i 2 per als vidres trempats tèrmicament
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats):
2 panells formats per vidre recuit: ± 1,0 mm
1 panell de vidre recuit i1 panell de vidre trempat tèrmicament: ± 1,5 mm
2 panells de vidre trempat tèrmicament: ± 1,5 mm
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279.
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals
incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un
amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
Penetració de vapor d'humitat: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
Adherència vidre-segellant: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D
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En cas de fractura, el vidre trempat ha de trencar-se en nombroses peces petites, amb les vores generalment esmussades.
Planor per als vidres lluna trempats:
Vidre obtinguts per un procés de fabricació horitzontal segons UNE-EN 572-2:
Guerxament total: 0,003 mm/mm
Guerxament local: 0,5 mm/300 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y ensayos periódicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 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: 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
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
CE s'ha d'acompanyar 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 EN 1279-5
Descripció del producte: nom genèric, material, 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:
Pes
Duresa al ratllat (Mohs)
Factor de transmissió lluminosa
Coeficient de transmisió tèrmica
Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.
En el cas de llunes trempades:
Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)
Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)
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.
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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.
____________________________________________________________________________
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 - VIDRES PLANS
BC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1F9822,BC1F5113.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre aïllant format per una lluna i un vidre laminar que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a
l'interior, amb segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions,
d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:
UNE-EN 572 parts 1, 2, 8 i 9 per als vidres lluna
UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6 per als vidres laminars
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir
l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279.
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals
incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un
amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
Penetració de vapor d'humitat: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
Adherència vidre-segellant: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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 els
components del vidre de seguretat, 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y ensayos periódicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 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: 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
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
CE s'ha d'acompanyar 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 EN 1279-5
Descripció del producte: nom genèric, material, 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:
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- 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:
Pes
Duresa al ratllat (Mohs)
Factor de transmissió lluminosa
Coeficient de transmisió tèrmica
Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.
En el cas de llunes trempades:
Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)
Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)
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.
____________________________________________________________________________
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 - VIDRES PLANS
BC1G - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1G2701,BC1GE701.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Vidre aïllant format per dues fulles que formen cambra estanca d'aire deshidratat, separades mitjançant un intercalador metàl·lic amb producte dessecant a l'interior, amb
segellat perimetral de butil i cautxú de polisulfur.
S'han considerat els tipus següents:
Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar
Vidres aïllants formats per dues fulles de vidre laminar de seguretat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les llunes que formen el vidre no han de tenir defectes superficials (de planimetria a les llunes no trempades, de paral·lelisme en les seves cares, d'ondulacions,
d'incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
Els panells de vidre individuals constituents del vidre aïllant han de complir les seves respectives normes:
UNE-EN ISO 12543 parts 1 a 6
Màxima variació del gruix (respecte al gruix nominal declarat pel fabricant) per a les unitats de vidre aïllant al llarg de la perifèria de la unitat (vidres flotats): Ha de complir
l'UNE-EN 1279 i UNE-EN ISO 12543-5.
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
Les qualitats òptica i visual de la unitat de vidre aïllant han de complir els requisits de la norma UNE-EN 1279.
Donades les dimensions nominals per amplària i llargària, el plafó de vidre acabat no serà més llarg que el rectangle prescrit resultant de les dimensions nominals
incrementades per la tolerància dimensional, o menors que un rectangle prescrit reduït per la tolerància dimensional. Els costats dels rectangles prescrits són paral·leles l'un
amb l'altre i tenen un centre comú. Els límits d'escaire seran també els rectangles prescrits.
Prestacions del segellat:
Penetració de vapor d'humitat: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-2
Adherència vidre-segellant: Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4
Adherència capa-segellant (vidres de capa): Ha de complir les especificacions de la norma UNE-EN 1279-4 annex D
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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 els
components del vidre de seguretat, 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1279-1:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 1: Generalidades, tolerancias dimensionales y reglas para la descripción del sistema.
UNE-EN 1279-2:2003 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 2: Método de ensayo a largo plazo y requisitos en materia de penetración de humedad.
UNE-EN 1279-4:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 4: Métodos de ensayo para las propiedades físicas de los sellados perimetrales.
UNE-EN 1279-5:2006 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 5: Evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1279-6:2002 Vidrio para la edificación. Unidades de vidrio aislante. Parte 6: Control de producción en fábrica y ensayos periódicos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 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: 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
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
CE s'ha d'acompanyar 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 EN 1279-5
Descripció del producte: nom genèric, material, 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:
Pes
Duresa al ratllat (Mohs)
Factor de transmissió lluminosa
Coeficient de transmisió tèrmica
Característiques geomètriques: gruix de les llunes i cambra d'aire, planor, etc.
En el cas de llunes trempades:
Resistència a l'impacte de la lluna trempada (CTE SU)
Fragments resultants del trencament per impacte de la lluna trempada (CTE SU)
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.
____________________________________________________________________________
BC - MATERIALS PER A ENVIDRAMENTS
BC1 - VIDRES PLANS
BC1K - MIRALLS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BC1K1500.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mirall format per una lluna incolora o de color, amb aplicació, en una de les seves cares de diferents capes: plata reflectora, coure protector o pintures anticorrosives i d'acabat,
superposades i unides íntimament.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes superficials (de planimetria, de paral·lelisme en les seves cares, ondulacions, incrustacions, ratlles, esquerdes, etc.).
No ha de tenir defectes en la massa detectables a simple vista (d'homogeneïtat, de vitrificació, de recuita, inclusions gasoses, etc.).
El mirall acabat no ha de tenir bosses ni taques produïdes per l'adherència deficient de les parts components.
Els vidres de capa s'han de classificar segons la norma UNE-EN 1096-1 en funció de la posició de la capa respecte a l'interior o l'exterior de l'edifici o de la cambra dels vidres
aïllants.
Els defectes admissibles que poden afectar a l'aspecte del vidre de capa són:
Els defectes propis admissibles per al substrat vitri, que dependran en cada cas del tipus de vidre
Els defectes propis de la capa que en funció de la seva localització es divideixen en defectes a la zona principal o defectes a la zona de la vora, essent la zona de la vora la
franja delimitada pel rectangle exterior i un rectangle de costats paral·lels i centre comú amb l'anterior amb les mides dels costats reduïdes un 5% a cada banda. Els
defectes admissibles per a la capa són:
Defectes d'uniformitat o taques de la capa: S'admeten en la mesura que no restin molestos visualment
Defectes de piquets/forats >3 mm: No s'admeten en cap zona
Defectes de piquets/forats >2 mm i =<3 mm: S'admeten en les dues zones si el seu número és =<1/m2
Agregats: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan quedin fora de la zona de visió
Rascades >75 mm: No s'admeten en la zona principal i si en la zona de vora sempre i quan la seva separació sigui >50 mm
Rascades =<75 mm: S'admeten en les dues zones sempre i quan la seva densitat local no molesti la visió
Toleràncies:
Gruix: ± 0,2 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
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: 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
Els vidres han de portar el marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat
CE s'ha d'acompanyar 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: EN 1096-4 per als vidres amb capa
Descripció del producte: nom genèric, material, 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)
Emmagatzematge: Protegit contra les accions mecàniques (cops, ratllades, sol directe, etc.) i contra les accions químiques (impressions i alteracions d'adherència de les capes
de recobriment 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1096-1:1999 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 1: Definiciones y clasificación.
UNE-EN 1096-2:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 2: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases A, B y S.
UNE-EN 1096-3:2001 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 3: Requisitos y métodos de ensayo para las capas de las clases C y D.
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UNE-EN 1096-4:2005 Vidrio para la edificación. Vidrio de capa. Parte 4: Evaluación de la conformidad/Norma de producto.
____________________________________________________________________________
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD13 - TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD13129B,BD13179B,BD136970,BD13169B.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de materials plàstics, per a conductes d'evacuació d'aigües pluvials i residuals dins dels edificis.
S'han considerat els tipus següents:
Tubs i accessoris de PVC-U de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1329-1
Tubs i accessoris de PVC-U de paret estructurada, fabricat segons norma UNE-EN 1453-1
Tubs i accessoris de PP (polipropilè) de paret massissa, fabricat segons norma UNE-EN 1451-1
Tubs i accessoris de PP (polipropilè) paret tricapa
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant ha de garantir que les característiques del material que composen els tubs i accessoris, així com les característiques generals, geomètriques, mecàniques i físiques
dels tubs compleixen les normes UNE-EN corresponents, si és el cas.
La superfície interna i externa del tub ha de ser llisa i neta. No ha de tenir defectes superficials com ara ratlles, bombolles, impureses o porus.
El tub ha de tenir una superfície de color uniforme.
Els tubs han de tenir els seus extrems acabats en un tall perpendicular a l'eix.
El codi d'aplicació indica on es poden utilitzar els tubs:
"B" codi per a l'àrea d'aplicació dels components utilitzats per sobre del sòl en el interior de l'edifici o per a components a l'exterior de l'edifici fixats a la paret.
"D" codi per a l'àrea d'aplicació que es situa a menys d'1m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
l'edifici.
"BD" codi per a l'àrea d'aplicació B i D
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
Material del tub està format per PVC al que s'afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels components d'acord amb els requisits de la norma UNE-EN 1329-1
Toleràncies:
Diàmetre exterior:
32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
140-160-180: 0 a 0,4mm
200-250: 0 a 0,5mm
350: 0 a 0,6mm
Gruix parets:
àrea d'aplicació B
- 32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
- 180: 3,6 a 4,2mm
- 200: 3,9 a 4,5mm
- 250: 4,9 a 5,6mm
- 315: 6,2 a 7,1mm
àrea d'aplicació BD
- 75- 80-82-90-100: 3 a 3,5mm
- 110-125: 3,2 a 3,8mm
- 140: 3,5 a 4,1 mm
- 160: 4,0 a 4,6 mm
- 180: 4,4 a 5,0 mm
- 200: 4,9 a 5,6 mm
- 250: 6,2 a 7,1 mm
- 315: 7,7 a 8,7 mm
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
Han d'estar formats per una capa interna i altre externa, llises, de PVC-U, compacte, entre les que s'ha introduït material de PVC-U escumat o nervis de PVC-U compacte,
d'acord amb els requisits indicats en la normativa UNE-EN 1453-1.
Només es poden utilitzar per a muntatge a l'interior dels edificis, àrea d'aplicació B
Toleràncies:
Diàmetre exterior:
32-40-50-63: 0 a 0,2mm.
75-80-82-90-100-110-125: 0 a 0,3mm
140-160-180: 0 a 0,4mm
200-250: 0 a 0,5mm
350: 0 a 0,6mm
Gruix total de la paret:
32-40-50-63-75-80-82-90-100: 3 a 3,5mm
110-125-140-160: 3,2 a 3,8mm
180: 3,6 a 4,2mm
200: 3,9 a 4,5mm
250: 4,9 a 5,6mm
315: 6,2 a 7,1mm
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
El compost que forma els tubs està construït de material a base de PP (polímer o copolímer) al que se li afegeixen additius necessaris per a facilitar la fabricació dels
components, d'acord amb UNE-EN 1451-1.
Toleràncies:
32-40-50-63: 0 a 0,3mm.
75-80-90-100-110-125: 0 a 0,4mm
160: 0 a 0,5mm
200: 0 a 0,6mm
250: 0 a 0,8mm
315: 0 a 1,0 mm
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Diàmetre exterior:
Gruix paret:
Es variable segons diàmetre i sèrie del tub. UNE-EN 1451-1
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
Toleràncies:
Les toleràncies de diàmetre, gruix parets i longitud les especificarà el fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: Assentats horitzontalment sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUBS DE PVC-U DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA:
UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET MASSISSA:
UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUBS DE PP DE PARET TRICAPA:
* UNE-EN 1451-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Polipropileno (PP). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs han d'anar marcats segons la normativa corresponent a interval d'1 m. El marcatge ha de ser llegible després de l'emmagatzematge, exposició a la intempèrie,
instal·lació i posada a l'obra del tub.
El marcatge no ha de produir defectes al tub (fissures, disminució del gruix mínim de les parets, etc.).
El marcatge ha de contenir com a mínim la següent informació:
Número de la norma (si en té d'obligat compliment)
Nom del fabricant i/o marca comercial
Diàmetre nominal
Gruix mínim de paret
Material
Codi de l'àrea d'aplicació
Rigidesa anular nominal (només per als tubs BD)
Informació del fabricant: any i mes de fabricació i identificador del lloc de fabricació
Prestacions en clima fred
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar del fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials escollits (si s'escau)
Control de la documentació tècnica subministrada.
Control d'identificació dels materials, verificant que les seves característiques i dimensionament s'adequa al projecte
Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
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:
Segons criteri de la DF, podrà ser acceptat o rebutjat tot o part del material de la partida.
____________________________________________________________________________
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD1 - TUBS I ACCESSORIS PER A EVACUACIÓ VERTICAL D'AIGÜES RESIDUALS
BD1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A EVACUACIÓ D'AIGÜES RESIDUALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD1Z4300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Brides per a la subjecció o suspensió dels tubs d'evacuació d'aigües pluvials o residuals en els seus paraments de suport, en forma d'abraçadora encastable de xapa d'acer,
galvanitzada.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
L'abraçadora ha de constar de dues parts que s'uneixin pel pla diametral, per mitjà d'una brida i un cargol o dos cargols galvanitzats.
Una de les parts de la brida ha de portar una pota d'ancoratge per a encastar a l'obra.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions o d'altres defectes.
L'abraçadora no ha de tenir rugositats ni rebaves.
Diàmetre de l'abraçadora (D): 5 <= D <= 50 cm
Amplària: >= 1,5 cm
Gruix: >= 0,05 cm
Recobriment de protecció (galvanització): >= 275 g/m2
Puresa del zinc de recobriment: >= 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb l'UNE 7-183 i UNE 37-501.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades en caixes. A cada brida o albarà de lliurament hi ha d'haver les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Diàmetre del tub que abraça
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, protegides d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD51 - BONERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD515GE1,BD51E08M,BD514EB0,BD515MX1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Materials per a la formació d'elements que tenen com a finalitat la conducció i evacuació de l'aigua de coberta.
S'han considerat els elements següents:
Bonera de 110 a 200 mm de diàmetre, de PVC rígid, extruït, sense plastificants, amb accessoris i peces de muntatge
Bonera de fosa amb tapa plana de 20 x 20 cm
Bonera de goma termoplàstica i additius especials i tots els accessoris de muntatge. La bonera de paret té una boca d'entrada formant angle
PECES D'ACER GALVANITZAT:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
Protecció de galvanització (Sendzimir): >= 360 g/m2
Puresa del zinc: >= 98,5%
BONERA I GANXO I SUPORT DE PVC RÍGID:
Ha de tenir un color uniforme en tota la seva superfície.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 50 N/mm2
Allargament fins al trencament (UNE 53-114): >= 80%
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-118): >= 79°C
Comportament amb la calor. Variació longitudinal (UNE 53-114): <= 5%
Resistència a la flama (UNE-EN 60707): Autoextingible
Resistència a l'impacte a 20°C (UNE 53-114): <= 10%
Resistència al xoc tèrmic (UNE 53-114): 1500 cicles
Estanquitat a l'aire i a l'aigua (UNE 53-114): Ha de complir
Resistència als productes químics (DIN 16929): Ha de complir
BONERA DE PVC RÍGID AMB TAPA:
La tapa ha d'anar fixada al cos de la bonera amb cargols protegits contra l'oxidació.
La llargària dels cargols ha de ser l'adequada per a poder-hi intercalar l'aïllament.
Resistència de la tapa a la càrrega de trencament: >= 0,25 N/mm2
Toleràncies:
Diàmetre de la tapa:
Diàmetre 110 125 mm: ± 1 mm
Diàmetre 160 200 mm: ± 2 mm
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
La bonera ha de dur una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.
No ha de tenir rebaves, fissures, grans ni d'altres defectes superficials.
La tapa ha de dur els elements necessàris per a la seva fixació a la bonera.
Llargària:
Bonera: 33 cm
Bonera de paret: 34,5 cm
BONERA DE FOSA:
Ha de tenir una plataforma de base al voltant de la boca d'entrada, amb relleus per a evitar el retorn de l'aigua.
Ha d'estar feta amb fosa grisa ordinària, amb grafit en vetes fines repartides uniformement.
No ha de tenir zones de fosa blanca, ni gotes fredes, ni inclusions de sorra, ni bombolles o esquerdes, ni d'altres defectes.
L'acabat ha de ser pintat i assecat al forn.
El recobriment ha de ser homogeni i continu a tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La tapa ha d'estar perforada per a poder desguasar.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BONERA O MANIGUET:
Subministrament: Les peces han d'anar empaquetades. Han de portar gravada la marca del fabricant.
Emmagatzematge: en el seu envàs, en llocs protegits contra els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PECES D'ACER GALVANITZAT:
UNE 7183:1964 Método de ensayo para determinar la uniformidad de los recubrimientos galvanizados, aplicados a materiales manufacturados de hierro y acero.
UNE 37501:1988 Galvanización en caliente. Características y métodos de ensayo.
PECES DE FOSA:
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* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
* ISO/R 185-61 Classification of grey cast iron.
PECES DE PLANXA DE ZINC, COURE, ALUMINI, DE PVC RÍGID O GOMA TERMOPLÀSTICA:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD5 - MATERIALS PER A DRENATGES
BD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD5H8598,BD5H86B8.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Elements prefabricats de formigó amb additius per a la formació de canals de recollida d'aigua als paviments, per a zones de circulació utilitzades per vianants o vehicles, amb
la part proporcional d'accessoris extrems i de connexió a al xarxa de sanejament i la reixa o tapa superior.
S'han considerat els següents elements de cobriment de la canal:
Reixa de fosa
Reixa d'acer inoxidable
Reixa d'acer galvanitzat
Reixa de polipropilè
Reixa de formigó polímer
Tapa de formigó amb ranures laterals
S'han considerat els següents tipus de canal:
Sense pendent
Amb pendent contínua
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El cos de la canal ha d'estar fet de formigó armat amb polímers o fibra de vidre, obtingut per un procés d'emmotllament i curat del formigó.
No ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes.
Les canals han de tenir una amplada interior constant.
Les canals sense pendent han de tenir l'alçada interior constant, i les canals amb pendent han de tenir un increment de l'alçada interior constant.
Els extrems de les peces de la canal han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix, amb un encaix encadellat.
Les canals amb pendent han de disposar de peces de diferent alçada, modulades per tal que permetin fer una canal amb pendent interior uniforme, amb la cara superior
horitzontal.
La superfície interior ha de ser regular i llisa. S'admeten petites irregularitats locals que no disminueixin la qualitat de la peça, ni la capacitat de desguàs.
La canal ha de tenir un sistema per encaixar les reixes o tapes, que permetin immobilitzar-les.
Les reixetes o tapes han de tenir els encaixos adients perquè una vegada col·locades no es puguin desplaçar lateralment.
S'han de fixar al cos de la canal ja sigui amb algun dispositiu d'enclavament, amb una característica de disseny específica o amb una massa suficient que n'asseguri l'estabilitat.
Han de portar una marca que identifica la classificació segons UNE-EN 1433:
A 15: zones de vianants
B 125: voreres, zones de vianants i zones d'estacionament de vehicles
C 250: vorals i cunetes de carreteres o carrers
D 400: zones de trànsit en carreteres o aparcament de tot tipus de vehicles
E 600: zones de trànsit de vehicles pesats
F 900: zones amb càrregues molt grans
El fabricant ha de garantir que el conjunt de canal i reixa o tapa col·locada compleixen les condicions de l'UNE-EN 1433.
Les reixetes i les tapes han d'estar marcades com a mínim amb la següent informació:
Referència a la norma EN 1433
La classe a la que pertanyen
Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la reixeta o tapa
Nom i/o marca d'identificació del fabricant de la unitat de reixeta
Data de fabricació
El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
El cos de la canal ha d'estar estar marcat com a mínim amb la següent informació:
Referència a la norma EN 1433
La classe a la que pertany
Nom i/o marca d'identificació del fabricant
El tipus de producte (M per a les canals que necessiten suport addicional per a suportar les càrregues verticals i horitzontals, I per a les canals que no necessiten aquest
suport)
Data de fabricació
Per a canals amb pendent incorporada, la seqüència de cada unitat
Marcat relatiu a la resistència a la intempèrie
El símbol normalitzat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol
Toleràncies:
Llargària interior (L):
Per a L =< 1 000 mm: ± 2 mm
Per a 1 000 < L =< 4 000 mm: ± 4 mm
Per a L > 4 000 mm: ± 5 mm
Amplària interior (b):
Per a b =< 500 mm: ± 2 mm
Per a 500 < b =< 500 mm: ± 3 mm
Alçària interior (h):
Per a h =< 200 mm: ± 2 mm
Per a h > 200 mm: ± 1% amb un màxim de ± 3 mm
Tolerància del desplaçament horitzontal de la reixeta o tapa en el seu allotjament:
Obertura neta =< 400 mm: ± 7 mm
Obertura neta > 400 mm: ± 9 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit de manera que no s'alterin les seves característiques.
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 recollida i conducció d'aigües superficials en zones sotmeses a trànsit peatonal i/o de vehicles:
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- Sistema 3: Declaració de Prestacions
A la documentació comercial, el símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació:
Nom o marca d'identificació i l'adreça social del fabricant
Els dos últims dígits de l'any en que s'ha fet el marcatge
Referència a la norma EN 1433
Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions, ús previst i lloc d'instal·lació
Característiques cobertes per la norma EN 1433
Capacitat de suport de càrrega (classificació segons la norma EN 1433)
Estanquitat a l'aigua
Durabilitat
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1433:2003 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y evaluación
de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y
evaluación de la conformidad.
UNE-EN 1433/AC:2004 Canales de desagüe para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Clasificación, requisitos de diseño y de ensayo, marcado y
evaluación de la conformidad.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BD7 - TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
BD7F - TUBS DE PVC PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BD7FQ310,BD7F4570.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de PVC-U per a l'execució d'obres de sanejament.
S'han considerat els tipus següents:
Tub de PVC de formació helicoïdal per a clavegueres i col·lectors
Tub de PVC-U per a sanejament amb pressió
Tub de PVC-U per a sanejament sense pressió
Tub de PVC-U de paret estructurada per a sanejament sense pressió
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La superfície ha de ser de color uniforme i no ha de tenir fissures.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL:
Tub rígid, format enrollant una banda nervada amb les vores conformades. La unió de la banda ha d'estar soldada químicament.
La cara interior del tub ha de ser llisa.
La cara exterior del tub ha de ser nervada.
En els tubs per a anar formigonats, els nervis han de tenir forma de "T".
El tub, quan sigui autoportant, ha de resistir sense deformacions les càrregues interiors i exteriors que rebrà quan estigui en servei.
Característiques de la banda de PVC:
Densitat: >= 1350 kg/m3, <= 1460 kg/m3
Coeficient de dilatació lineal a 0°C: >= 60 millonèsimes/°C, <= 80 millonèsimes/°C
Temperatura de reblaniment Vicat: >= 79°C
Resistència a la tracció simple: 50 N/mm2
Allargament al trencament: >= 80%
Absorció d'aigua: <= 1 mg/cm2
Opacitat: 0,2%
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa
visible sense augment.
El color del tub ha de ser gris o marró i uniforme en tot el gruix de la paret.
La paret del tub ha de ser opac.
Característiques mecàniques:
Resistència a l'impacte: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Resistència a la pressió interna: d'acord amb UNE-EN 1452-2.
Característiques físiques:
Temperatura de reblaniment Vicat (VST): >= 80°C d'acord amb assaig UNE-EN 727
Retracció longitudinal: <= 5% d'acord amb assaig UNE-EN 743.
Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1452-2.
Toleràncies:
Diàmetre exterior:
25-32-40-50: 0,2 mm.
63-75-90: 0,3 mm.
110-125: 0,4 mm.
140-160: 0,5 mm
180-200: 0,6 mm
225: 0,7 mm
250: 0,8 mm
280: 0,9 mm
315: 1,0 mm
355: 1,1 mm
400: 1,2mm
450: 1,4mm
500: 1,5 mm
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560: 1,7 mm
630: 1,9 mm
710-800-900-1000: 2,0 mm
Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la pressió admissible. UNE-EN 1452-2
Llargàira i embocadures: d'acord amb UNE-EN 1456-1 i UNE-EN 1452-2
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
L'aspecte de la superfície interna i externa dels tubs ha d'ésser llisa, neta i exempta de fissures, cavitats, i d'altres defectes superficials. El material no pot contenir cap impuresa
visible sense augment.
Aquests tubs es col·locaran d'acord amb un codi d'aplicació:
“D” codi per a àrea d'aplicació que es situa a menys d'1 m de l'edifici i on els tubs i accessoris estan enterrats i connectats als sistemes d'evacuació d'aigües residuals de
d'edifici.
“U” codi per a àrea d'aplicació que es situa a més d'1 m de l'edifici al que es connecta el sistema de canalització enterrada.
Característiques mecàniques:
Resistència a l'impacte: d'acord amb assaigs especificats en UNE-EN 1401-1
Característiques físiques:
Temperatura de reblaniment Vicat (VST) >= 79 ºC. D'acord amb assaig UNE-EN 727
Retracció longitudinal en calent <=5%. D'acord amb assaig UNE-EN 743
Grau de gelificació: No hi pot haver cap atac en cap punt de la superfície de la proveta d'acord amb assaig UNE-EN 580.
Els junts d'estanqueïtat i adhesius han d'estar conformes a UNE-EN 1401-1.
Toleràncies:
Diàmetre exterior:
110-125: 0,3mm.
160: 0,4 mm
200-250: 0,5 mm
315: 0,6 mm
355-400: 0,7 mm
450: 0,8 mm
500: 0,9 mm
630: 1,1 mm
710: 1,2mm
800: 1,3 mm
900: 1,5 mm
1000: 1,6 mm
Gruix parets: és variable depenent del diàmetre i la sèrie del tub d'acord amb taules UNE-EN 1401-1
Llargària útil o efectiva no ha d'ésser inferior a la declarada pel fabricant.
Si hi ha xamfrà en el gruix de la paret del tub, ha de ser de 15 a 45 graus en relació a l'eix del tub. d'acord amb UNE-EN 1401-1.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegit per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: En llocs protegits d'impactes, dels raigs solars i ben ventilats. S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes, s'han de capicular les
esbocadures per capes o bé situar-les en un mateix costat, i separar les capes per mitjà de separadors. L'alçària de la pila ha de ser <= 1,5 m.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
TUB DE FORMACIÓ HELICOÏDAL O TUB INJECTAT PER A UNIÓ ENCOLADA DE DN > 315 MM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT AMB PRESSIÓ
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
UNE-EN 1452-2:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos.
TUB DE PVC-U PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ
UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
TUB DE PVC-U DE PARET ESTRUCTURADA SENSE PRESSIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Els tubs per sanejament amb pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub a intervals d'1 m. de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los,
exposició a l'intempèrie i instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud
del tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
Número normativa (UNE-EN 1456-1)
Nom i/o marca comercial
Material (PVC-U)
Diàmetre exterior nominal i gruix de la paret
Pressió nominal
Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats).
Número de la línia d'extrusió
Els tubs per sanejament sense pressió, han d'anar marcats o impresos directament sobre el tub de forma que sigui llegible després d'emmagatzemar-los, en exposició a
l'intempèrie i en la instal·lació, i mantenir-se llegible durant la vida del producte. El marcat no pot produir fissures o defectes que influeixin desfavorablement sobre l'aptitud del
tub.
El tub ha d'anar marcat amb la següent informació com a mínim:
Número normativa ( UNE-EN 1401-1)
Codi de l'àrea d'aplicació (U o UD)
Nom i/o marca comercial
Dimensió nominal
Gruix mínim de la paret o SDR

Material (PVC-U)
Rigidesa anular nominal
Informació del fabricant (període de fabricació i nom o codi de la ciutat de fabricació si el fabricant produeix en diferents ciutats.
Prestacions en clima fred (si és el cas)
OPERACIONS DE CONTROL:
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:
Resistència a la tracció (UNE 53112)
Allargament fins a la ruptura (UNE 53112)
Resistència a la pressió interna (UNE-EN 921)
Densitat (UNE-EN ISO 11833-1)
Resistència al diclorometà a una temperatura especificada (UNE-EN 580)
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE-EN 727)
Retracció longitudinal en calent (EN 743)
Estanquitat a l'aigua (UNE-EN 1277)
Resistència a l'impacte (UNE-EN 744)
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 per cada 200 m o fracció de tub d'un mateix diàmetre que s'hagi de col·locar, i sobre una mostra de 2 tubs, les característiques geomètriques següents:
5 mesures del diàmetre exterior (1 tub)
5 mesures de longitud (1tub)
N mesures del gruix (1 tub) depenen del diàmetre nominal (DN):
- 8 mesures per DN <= 250
- 12 mesures per 250 < DN <= 630
- 24 mesures per DN > 630
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:
Control estructural i físic:
No s'autoritzarà la col·locació de peces que no vagin acompanyades del certificat del fabricant.
En el cas de que un dels assaigs no resulti satisfactori, es repetirà sobre 2 mostres més del lot assajat. Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat,
quan ambdós resultats siguin correctes.
Control geomètric:
En el cas de que resultat d'una mesura no resulti satisfactori, es repetirà la mesura sobre 2 altres tubs.
Només s'acceptarà el lot, amb l'excepció del tub defectuós assajat, quan ambdós resultats siguin correctes.
____________________________________________________________________________
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDD - MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE
BDDZ - MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDDZ51B0.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials complementaris per a pous de registre.
S'han considerat els elements següents:
Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes
Fosa gris
Fosa dúctil
Acer
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit.
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes
següents:
Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes.
Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes.
Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera
Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehícles.
Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, molls, etc.).
Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports)
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió.
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de ser utilitzat.
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant.
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir una adherència satisfactoria.
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir soroll al trepitjar-lo.
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de
tancament.
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments:
Amb un dispositiu de tanca
Amb suficient massa superficial
Amb una característica específica en el diseny
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina d'us normal.
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el bastiment.
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la seva apertura.
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El
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recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us.
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm.
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície cóncava.
El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s'instal·lin. En general han de tenir un
diàmetre mínim de 600 mm.
Complements per a pou de registre:
Graó d'acer galvanitzat
Graó de fosa
Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el pou de registre
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han de complir les especificacions següents:
Un o dos elements:
Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm
Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm
Tres o més elements:
Franquícia del conjunt: <= 15 mm
Franquícia de cada element individual: <= 5 mm
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm
Toleràncies:
Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm
Dimensions: ± 1 mm
Guerxament: ± 2 mm
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions següents:
Superfície de ventilació:
Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure
Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2
Dimensions dels forats de ventilació:
Ranures:
Llargària: <= 170 mm
Amplària:
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm
Forats:
Diàmetre:
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE:
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament.
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment.
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 100º.
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA:
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element completament.
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes.
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres defectes superficials.
DISPOSITIUS DE FORMIGÓ ARMAT:
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides amb una
xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent.
A 15: >= 2 mm
B 125: >= 3 mm
C 250: >= 5 mm
D 400: >= 6 mm
E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny
Gruix mínim de fosa o d'acer:
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies:
Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2
Classe A 15: >= 25 N/mm2
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm
ELEMENTS DE FOSA:
La fosa ha de ser gris, de grafit laminar (fosa gris normal, conforme a la norma UNE-EN 1561) o de grafit esferoïdal (fosa nodular o dúctil, conforme a la norma UNE-EN 1563).
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu.
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes fredes, etc.).
BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA:
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense zones de fosa blanca.
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a la cara superior.
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa colada.
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10%
Contingut de fòsfor: <= 0,15%
Contingut de sofre: <= 0,14%
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent.
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar l'ancoratge.
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla.
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent.
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, exfoliacions, etc.
Resistència a la tracció: 340 - 500 N/mm2
Límit elàstic (UNE 7-474): >= 220 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 23%
Característiques del galvanitzat:
Densitat del metall dipositat: = 6,4 kg/dm3
Massa del recobriment (UNE 37-501): = 610 g/m2
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Gruix (UNE 37-501): 85 micres
Puresa del zenc (UNE 37.302): = 98,5%
Adherència (UNE 37-501): sense exfoliacions ni despreniments
Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) : sense despreniments
Toleràncies:
Dimensions: ± 2 mm
Guerxament: ± 1 mm
Diàmetre del rodó: - 5%
GRAÓ DE FOSA:
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular.
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça.
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei.
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant.
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118): >= 380 N/mm2
Allargament a la ruptura: >= 17%
Contingut de perlita: <= 5%
Contingut de cementita a les zones d'encastament: <= 4%
Toleràncies:
Dimensions: ± 2 mm
Guerxament: ± 1 mm
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Peça de goma sintètica amb un fleix d'acer d'expansió per a la unió de la peça al pou de registre i una brida d'acer per a la unió de la peça amb el tub, configurant un junt
flexible entre el pou de registre i el tub.
La goma ha de ser resistent als olis, àcids, l'ozó i les aigües residuals.
El fleix d'expansió i la brida han de ser d'acer inoxidable no magnètic.
El junt no ha de tenir defectes interns ni irregularitats superficials que puguin afectar la seva funció.
No ha de tenir porus.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
BASTIMENT I TAPA O REIXA:
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté i les seves dimensions.
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
Subministrament: Embalats en caixes. A cada element hi ha d'haver la marca del fabricant.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
GRAÓ:
Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA:
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado,
control de calidad.
ELEMENTS DE FOSA GRIS:
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de suministro de piezas moldeadas.
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
GRAÓ DE FOSA:
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro de piezas moldeadas.
FLEIX D'ACER INOXIDABLE I ANELLS D'EXPANSIÓ:
* UNE 53571:1989 Elastómeros. Juntas de estanquidad de goma maciza para tuberías de suministro de agua, drenaje y alcantarillado. Especificaciones de los materiales.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents:
El codi de la norma UNE EN 124
La classe segons la norma UNE EN 124
El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació
Referència, marca o certificació si en tè
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec.
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació del marcatge CE en cada entrega.
Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats:
Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)
Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN ISO 1461)
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir
observant deficiències, fins al 100% del subministrament.
____________________________________________________________________________
BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDW - ACCESSORIS GENÈRICS PER A DESGUASSOS I BAIXANTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDW3B900,BDW3B200,BDW3B700,BDW3E900,BDW3B600.

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
Elements especials per a baixants de fosa grisa
Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de
les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
Material
Tipus
Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BD - MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
BDY - ELEMENTS DE MUNTATGE PER A BAIXANTS I DESGUASSOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BDY3B900,BDY3B200,BDY3B700,BDY3E900,BDY3B600.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris (colzes, derivacions, reduccions, etc.) i d'elements especials (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) per a desguassos i baixants.
S'han considerat els elements següents:
Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret massissa
Accessoris i elements especials per a tubs de PVC-U de paret estructurada
Elements especials per a baixants de fosa grisa
Elements especials per a baixants de planxa galvanitzada amb unió plegada
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de
les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
Material
Tipus
Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PVC-U PARET ESTRUCTURADA:
* UNE-EN 1453-1:2000 Sistemas de canalización en materiales plásticos con tubos de pared estructurada para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en
el interior de la estructura de los edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Requisitos para los tubos y el sistema.
PVC-U DE PARET MASSISSA:
* UNE-EN 1329-1:1999 Sistemas de canalización en materiales plásticos para evacuación de aguas residuales (a baja y a alta temperatura) en el interior de la estructura de los
edificios. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1401-1:1998 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado sin presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1:
Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
* UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
FOSA GRISA, PLANXA GALVANITZADA I PLOM:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF1 - TUBS I ACCESSORIS D'ACER NEGRE
BF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF11H800.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs d'acer negre ST-35 sense soldadura de diàmetre comprès entre 1/8" i 6
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El tub ha de ser recte.
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret.
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
La superfície no ha de tenir incrustacions, esquerdes, ni ratats. Es poden admetre lleugers relleus, depressions o estries pròpies del procés de fabricació, amb una amplària
màxima de 0,8 mm.
Característiques dimensionals:
+--------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre ¦ Diàmetre exterior ¦ Gruix de la paret (mm)¦
¦
tub
¦
teòric (mm)
¦
(DIN 2440)
¦
¦ (rosca
¦--------------------¦-----------------------¦
¦UNE 19-009)¦ Valor ¦ Tolerància ¦ Valor ¦ Tolerància ¦
¦-----------¦-------¦------------¦---------¦-------------¦
¦
1/8"
¦ 10,2 ¦
± 0,4
¦
2
¦
-0,25
¦
¦
1/4"
¦ 13,5 ¦ +0,5/-0,3 ¦
2,3
¦
-0,30
¦
¦
3/8"
¦ 17,5 ¦ +0,3/-0,5 ¦
2,3
¦
-0,30
¦
¦
1/2"
¦ 21,3 ¦ +0,5/-0,3 ¦
2,6
¦
-0,30
¦
¦
3/4"
¦ 26,9 ¦
± 0,4
¦
2,6
¦
-0,30
¦
¦
1"
¦ 33,7 ¦ +0,5/-0,4 ¦
3,2
¦
-0,40
¦
¦
1"1/4
¦ 42,4 ¦ +0,5/-0,4 ¦
3,2
¦
-0,40
¦
¦
1"1/2
¦ 48,3 ¦ +0,5/-0,4 ¦
3,2
¦
-0,40
¦
¦
2"
¦ 60,3 ¦ +0,5/-0,6 ¦
3,6
¦
-0,50
¦
¦
2"1/2
¦ 76,1 ¦ +0,5/-0,8 ¦
3,6
¦
-0,50
¦
¦
3"
¦ 88,9 ¦ +0,6/-0,9 ¦
4
¦
-0,50
¦
¦
4"
¦114,3 ¦ +0,7/-1,2 ¦
4,5
¦
-0,60
¦
¦
5"
¦139,7 ¦ +1,1/-1,2 ¦
5
¦
-0,60
¦
¦
6"
¦165,1 ¦ +1,4/-1,2 ¦
5
¦
-0,60
¦
+--------------------------------------------------------+
Llargària: 4 - 8 m
Qualitat de l'acer (DIN 1629): ST-35
Resistència a tracció de l'acer ST-35 (DIN 1629): 350 - 450 N/mm2
Composició química de l'acer ST-35 (DIN 1629):
Carboni: <= 0,18%
Fòsfor: <= 0,05%
Sofre: <= 0,05%
Pressió de treball (UNE 19-002): <= 20 bar
Pressió de prova hidràulica (UNE 19-002): >= 32 bar
Toleràncies:
Llargària:
Per a tubs de llargària <= 6 m: + 10 mm, - 0 mm
Per a tubs de llargària > 6 m: + 15 mm, - 0 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: No hi ha condicions específiques de subministrament.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
Han de quedar protegits de les humitats.
S'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* DIN 2440 06.78 Steel tubes; medium-weight suitable for screwing.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb les especificacions del projecte i no estigui adequadament identificat.
____________________________________________________________________________
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BF5 - TUBS I ACCESSORIS DE COURE
BF53 - TUBS DE COURE RECUIT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BF538300.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Tubs de coure recuit per a instal·lacions portadores de fluids.
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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.
El tub ha de ser rodó, llis, ben net de dins i de fora, i sense defectes apreciables. Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves.
Composició química: Cu + Ag: mín. 99,90%; 0,015% =< P =< 0,040%
Estat metal·lúrgic (UNE-EN 1173): R220 (recuit). Resistència mínima a la tracció 220 MPa
El tipus de coure es designa indistintament, com Cu-DHP o CW024A
Els tubs de diàmetre comprés entre 10 mm i 54 mm, ambdós inclosos, han d'anar marcats al llarg de la seva longitud, cada 600 mm com a màxim, amb la següent informació
com a mínim:
Marcatge permanent (llegible fins al final del cicle de vida de la instal·lació)
Referència a la norma EN 1057
Marca identificativa del fabricant
La data de fabricació: any i trimestre (I a IV) o any i mes (1 a 12)
Marcatge durador (llegible fins al moment de la posada en marxa de la instal·lació):
Mides nominals de la secció transversal: diàmetre exterior x gruix de la paret
Identificació de l'estat metal·lúrgic
Els tubs de diàmetre => 6 mm i < 10 mm, o de diàmetre > 54 mm, han d'incorporar un marcatge similar a l'anterior, almenys en ambdós extrems.
Tots els tubs han de portar el símbol normalitzat CE, també uniformement distribuit al llarg de la seva longitud.
Llargària:
Diàmetre =< 28 mm: Rotlles de 25 m o 50 m
Diàmetre > 28 mm i =< 54 mm: Barres de 3 m o 5 m
Toleràncies:
- Diàmetre exterior nominal:
+----------------------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior nominal ¦
Toleràncies en el diàmetre exterior
¦
¦
(mm)
¦
(mm)
¦
¦---------------------------¦------------------------------------------¦
¦
¦
aplicable al
¦
aplicable a
¦
¦
>
¦
=<
¦
diàmetre mig
¦ qualsevol diàmetre ¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
6
¦
18
¦
± 0,04
¦
± 0,09
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
18
¦
28
¦
± 0,05
¦
± 0,10
¦
¦-------------¦-------------¦--------------------¦---------------------¦
¦
28
¦
54
¦
± 0,06
¦
± 0,11
¦
+----------------------------------------------------------------------+
- Gruix de paret:
+---------------------------------------------------------+
¦ Diàmetre exterior ¦ Tolerància en el gruix de la paret ¦
¦
nominal
¦-------------------------------------¦
¦
¦
g < 1 mm
¦
g => 1 mm
¦
¦
(mm)
¦
(%)
¦
(%)
¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦
< 18 mm
¦
± 10
¦
± 13
¦
¦-------------------¦------------------¦------------------¦
¦
=> 18 mm
¦
± 10
¦
± 15
¦
+---------------------------------------------------------+
Les dimensions i les toleràncies s'han de comprovar després d'un recalibratge previ.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Els tubs de diàmetre nominal <= 28 mm s'han de subministrar en rotlles i els de diàmetre nominal > 28 mm en forma de tubs rectes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, els rotlles en posició plana sobre superfícies planes i els tubs rectes s'han d'apilar horitzontalment i paral·lelament
sobre superfícies planes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1057:2007 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al consum humà,
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no destinada al
consum humà de Nivell o Classe: A1*. *** Materials de classe A, d'acord amb la Decisió de la Comissió 96/603/CE, que no necessiten assaigs de reacció al foc:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
- Productes per a instal·lacions per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o gasoil per a subministrament de sistemes de calefacción o refrigeració d'edificis, des
del dipòsit d'emmagatzematge exterior o l'última unitat de reducció de pressió de la red fins a l'entrada del sistema de la caldera, calefacció o refrigeració de l'edifici:
- Sistema 3: Declaració de Prestacions
- Productes per a instal·lacions d'àrees subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc utilitzades per al transport, distribució o emmagatzematge de gas o combustible
destinat al subministrament dels sistemes de calefacció o climatització d'edificis per a reserves d'emmagatzematge externes o l'última unitat de reducció de la xarxa d'entrada
dels sistemes de calefacció o refrigeració d'edificis de Nivell o Classe: A1*. * 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):
- Sistema 1: Declaració de Prestacions
En instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no prevista per al consum humà.
En instal·lacions en àrees subjectes a reglamentació sobre reacció al foc, emprades per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no prevista per al consum humà.
El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) es col·locarà sobre el producte, o en el seu defecte sobre l'etiqueta o en la documentació comercial que
l'acompanya i anirà acompanyat de la següent informació:
Nom, marca comercial i adreça enregistrada del fabricant
Els dos últims dígits de l'any en que es va fixar el marcatge
Referència a la norma europea EN 1057
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-

Descripció del producte: nom genèric, material, mides,... i ús previst
Informació sobre aquelles característiques essencials que procedeixin recollides a la taula ZA.1 de la norma EN 1057, que han de ser com mínim les següents:
Reacció al foc
Resistència a l'aixafament
Pressió interior
Toleràncies dimensionals
Resistència a les altes temperatures
Soldabilitat
Estanquitat: gasos i líquids
Durabilitat de la resistència a l'aixafament, pressió interior i estanquitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar al fabricant els certificats de les característiques tècniques dels materials.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Control de recepció dels materials i lloc d'emplaçament.
Contrastar la documentació amb els materials i amb els requeriments de la instal·lació segons projecte. (Verificar el marcatge a tubs i accessoris).
Control dimensional de tubs i accessoris (diàmetre i espessor)
Control del material de soldadura.
Control visual i dimensional de vàlvules i altres elements (tipus i pressió nominal)
Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar per mostreig a cada recepció.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Ha de ser refusat el material que no compleixi amb els requeriments del projecte.
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BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFW - ACCESSORIS GENÈRICS DE TUBS PER A GASOS I FLUIDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFW528B0,BFW11820.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització per a la total
execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les d'aquest en cap de
les seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
Material
Tipus
Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________
BF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS
BFY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BFY5A800,BFY11820.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions.
S'han considerat els tipus següents:
Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris)
Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.)
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les
seves aplicacions.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
Material
Tipus
Diàmetres
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ13 - LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ13B71H.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
Lavabo amb suport mural, amb suport de peu, amb suport de mig peu, per a encastar, per a semiencastar, per a fixar sota taulell o per a recolzar sobre taulell o moble.
S'han considerat els materials següents:
Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
Material sintètic, format per una part orgànica i dues parts minerals naturals
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.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de
distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin embasaments.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
Resistència a les càrregues estàtiques:
Lavabos i rentamans murals: 1500 N
Toleràncies:
Amplària (lavabo): - 5 mm
Els lavabos amb sobreeixidor tenen definits la classe de sobreeixidor i el cabal corresponent, d'acord amb UNE-EN 14688:
CL 25: 0,25 l/s
CL 20 : 0,20 l/s
CL 15: 0,15 l/s
CL 10: 0,10 l/s
CL 00: sense sobreeixidor
Característiques essencials d'acord amb UNE-EN 14296, UNE-EN 14688:
Aptitud per la neteja
Resistència de càrrega
Protecció contra el desbordament (UNE-EN 14688)
Durabilitat
La designació del lavabo es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (UNE-EN 14688), tipus de sobreeixidor (CL) i si és necessari s'afegeix la capacitat del
sobreeixidor (OF), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega (LR) i la durabilitat (DA):
EN 14688 CL
OF - CA - LR DA
La designació del lavabo per a ús col.lectiu es realitza indicant amb diferents dígits; el nom de la Normativa (EN 14296), l'aptitud per la neteja (CA), la resistència de càrrega
(LR) i la durabilitat (DA):
EN 14296 CA LR DA
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 14688:2007 Aparatos sanitarios. Lavabos. Requisitos funcionales y métodos de ensayo.
UNE-EN 14296:2006 Aparatos sanitarios. Lavabos colectivos.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 higiene personal:
- 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:
Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
El número de certificat CE o del certificat de control de producció, si és el cas.
Fer referència a la norma UNE-EN 14688 o UNE-EN 14296
Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst (UNE-EN 14296)
Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ14 - INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ14B211.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Inodor per a suport mural o per col·locar sobre el paviment.
S'han considerat els materials següents:
Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
En funció de la col·locació els inodors poden ser:
Inodors murals, instal·lats en voladís separats del terra.
Inodors de peu ,amb peu instal·lats sobre el terra.
En funció d'on cauen els excrements els inodors poden ser:
Inodors de fons pla, on els excrements cauen en l'aigua profunda que conté la tassa
Inodors de descàrrega directa, on els excrements cauen directament al sifó
En funció de la composició els inodors poden ser:
Inodor de tanc baix , és la combinació d'un inodor i una cisterna pera formar un conjunt funcional
Inodor monobloc, és el inodor que s'ha fabricat d'una sola peça tassa i cisterna.
Inodor independent, és el inodor que pot connectar se a una cisterna o a un fluxor.
Els inodors es classifiquen:
Classe 1: Inodors i conjunts que poden utilitzar un volum de descàrrega de 4, 5, 6, 7 o 9 litres indistintament.
Classe 2: Conjunts d'inodors que per a ésser utilitzats amb fluxor o altre dispositiu de descàrrega i que utilitzen un volum de descàrrega de 6 litres com a màxim, o una
descàrrega de doble comandament que combina una descàrrega de 6 litres com a màxim i una descàrrega reduïda no superior a 2/3 del volum de descàrrega màxim.
Hi ha dos dispositius de descàrrega:
Tipus A: Cisterna de tipus vàlvula
Tipus C: Fluxor.
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.
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de tenir un orifici de connexió per al tub d'alimentació i dos forats per a la fixació del seient i la tapa.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
Resistència a les càrregues estàtiques:
Inodors murals: 4000 N
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: Apilats en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie, en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls, separats amb taulons de fusta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
UNE-EN 997:2004 Inodoros y conjuntos de inodoros con sifón incorporado.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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 higiene personal:
- 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:
Nom logotip i adreça del fabricant
Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcat
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Fer referència a la norma UNE-EN
Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst
Informació sobre les característiques essencials
Ha de portar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions per a la seva instal·lació
Ha de subministrar-se amb els elements de fixació corresponents, seient i tapa.
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ1A - ABOCADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ1AB21P.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Abocador.
S'han considerat els materials següents:
Porcellana sanitària amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
Gres amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, de color blanc, unit íntimament al suport
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.
Cal que sigui impermeable.
La superfície visible ha d'estar esmaltada. Es considera superfície visible la part de la peça que en posició instal·lada, és observable per una persona dreta a un metre de
distància.
L'aparell no ha de tenir defectes superficials que afectin al seu funcionament o neteja, com ara faltes d'esmalt, taques, escantonaments, etc.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les superficies han de ser llises i continues.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
La cubeta de l'aparell ha de tenir un desguàs, de tal manera que permeti el buidat complert, sense que es produeixin embasaments.
Les dimensions i la posició dels forats de desguàs i sobreixidor, si existeix, han de correspondre a les indicacions de la norma UNE-EN 251.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Característiques físico-químiques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
Resistència als àcids: Cap reducció de brillantor
Resistència als àlcalis: Cap reducció de brillantor
Resistència als diferents agents químics: Sense alteracions d'aspecte
Resistència a les taques: Sense reducció de brillantor o taques permanents
Resistència al xoc tèrmic: Sense signes visibles d'esquarteraments, escrostonaments o esquerdes
Absorció d'aigua per la massa de porcellana: =< 0,75% pes mostra
Característiques mecàniques d'aparells sanitaris de ceràmica d'acord amb l'UNE 67001:
Toleràncies:
Dimensions: - 10 mm
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 67001:2008 Aparatos sanitarios cerámicos. Especificaciones técnicas.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Ha de portar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions per a la seva instal·lació
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ1 - APARELLS SANITARIS
BJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ1ZS000,BJ1ZAB01.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Accessoris d'aparells sanitaris.
S'han considerat els tipus següents:
Tapajunts superior o inferior central d'urinari de peu de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic brillant de color blanc, unit íntimament al suport
Marxapeu d'urinari de peu amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
Tapatubs d'alimentació d'urinari de porcellana sanitària o gres, amb acabat superficial d'esmalt ceràmic, unit íntimament al suport
Suport regulable format per un cos amb dos forats, un per a facilitar la unió amb la banyera i l'altre per a col·locar-hi un cargol regulador
Perfil d'acer galvanitzat en calent, en forma d'escaire per a suport d'aparells sanitaris murals
Sifó no registrable de PVC injectat no plastificat
Maniguet de PVC injectat no plastificat
Reixeta inoxidable abatible i coixinet de goma per a abocador
Pasta formada amb hidrocarburs i matèries antioxidants
Accessoris per a inodors suspesos
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.
TAPAJUNTS, MARXAPEUS I TAPATUBS:
Cal que sigui impermeable.
No ha de tenir taques, escantonaments, falta d'esmalt ni d'altres defectes a les superfícies llises.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Resistència a les variacions de temperatura (4 immersions a 80°C i 15°C entre 5 i 15 minuts): No han d'aparèixer esquerdes ni clivelles
Duresa de l'esmaltat (fregant 2 minuts amb paper esmerilat sota pressió de 60 g/cm2): No ha de perdre la brillantor
Continuïtat de la capa d'esmalt (impregnant un colorant, eliminant-lo després): No ha de deixar senyal de coloració
Resistència al xoc (amb bola d'acer de diàmetre 19 mm i a una alçària de 75 mm): No ha de deixar senyal
Resistència als agents químics (àcid nítric): No han d'aparèixer diferències de tonalitat
SUPORTS REGULABLES:
No ha de tenir rebaves, arestes vives, sorra de fosa o encenalls.
Alçària màxima del suport: 130 mm
Alçària mínima del suport: 75 mm
SUPORTS MURALS:
Un costat del suport ha de tenir forats per a la col·locació de cargols contra el parament; l'altre ha de permetre subjectar l'aparell sanitari amb un cargol d'ancoratge i ha de tenir
a més, topalls de goma per a que l'aparell hi recolzi.
El recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions ni d'altres defectes.
Protecció de galvanitzat: >= 275 g/m2
Puresa del zinc: 98,5%
Les condicions de galvanització s'han de verificar d'acord amb les normes UNE 7-183 i UNE 37-501. Han de complir les especificacions d'aquestes normes.
SIFÓ O MANIGUET:
Ha de tenir un interior regular i llis, amb els extrems tallats perpendicularment a l'eix. No hi ha d'haver rebaves, esquerdes, grans o d'altres defectes. Ha de tenir un color
uniforme.
El tancament hidràulic del sifó ha de tenir una alçària mínima de 50 mm.
Diàmetre: 110 mm
Densitat (UNE 53-020): 1,35 - 1,46 g/cm3
Temperatura de reblaniment Vicat (UNE 53-114): > 79°C
Resistència a la tracció (UNE 53-114): >= 45 N/mm2
Allargament fins a la ruptura (53-114): >= 80%
Gruix en qualsevol punt (UNE 53-114): >= 2,2 mm
Toleràncies per a sifó:
Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
Diàmetre exterior mitjà: + 0,3 mm
Toleràncies per a maniguet:
Ovalació a la longitud efectiva: + 0,9 mm
Diàmetre exterior mitjà: + 0,4 mm
REIXA:
La reixeta no ha de tenir picades ni mossegades i el revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície. La goma no ha d'estar reseca i no ha de tenir esquerdes ni
d'altres defectes superficials.
PASTA:
Ha de ser plàstica, impermeable, resistent a les sals, a les bactèries i a d'altres microorganismes.
Pes específic: 9,2 kN/m3
Humitat: < 0,1%
Punt d'inflamació: > 225°C
Punt de degoteig: + 60°C
Temperatura de servei: -20°C - +50°C
Temperatura d'aplicació: -10°C - +40°C
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TAPAJUNTS I MARXAPEU:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: Apilats, en llocs protegits d'impactes i de la intempèrie en mòduls de dues unitats i un nombre màxim de tres mòduls separats per taulons de fusta.
TAPATUBS I REIXA:
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
SUPORTS:
Subministrament: Empaquetats de manera que no es produeixin danys.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
SIFÓ I MANIGUET:
Subministrament: En l'albarà de lliurement han de constar-hi les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
PASTA:
Subministrament: En recipients tancats, on figurin les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Característiques de l'element contingut
Emmagatzematge: En el seu envàs de manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SIFÓ I MANIGUET:
UNE 53114-2:1987 Plásticos. Tubos y accesorios inyectados de poli (cloruro de vinilo) no plastificado para unión con adhesivo y/o junta elástica, utilizados para evacuación de
aguas pluviales y residuales. Características y métodos de ensayo.
TAPATUBS, MARXAPEU, TAPAJUNTS, REIXA, SUPORTS, PASTA I ACCESSORI PER A INODORS SUSPESOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
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BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ22 - AIXETES I ACCESSORIS PER A DUTXES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ22UPR1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris de llautó i d'alumini per a dutxes, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
Aixeta de llautó cromat, daurat o esmaltat
Braç de dutxa d'alumini anoditzat
Ruixador fix o amb ròtula, d'aspersió fixa o regulable d'alumini anoditzat, sintètic o de llautó cromat
Suport per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat
Tub flexible per a dutxa de telèfon d'alumini anoditzat o sintètic
Dutxa de telèfon sintètica, d'aspersió fixa o regulable
Sortida per a dutxa de telèfon de llautó cromat, daurat o esmaltat
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
Mescladora
Mescladora termostàtica
Monocomandament
Temporitzada
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.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
El ruixador o la dutxa de telèfon, han de proporcionar l'aspersió del cabal admès per l'aixeta.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
AIXETA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal i de barreja d'aigua suau i precís.
En l'aixeta temporitzada, el polsador ha de permetre un accionament suau i precís de l'obertura.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta termostàtica, el comandament d'accionament no ha de permetre que l'aigua superi els 45°C.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Gruix del cos: >= 2 mm
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
ELEMENTS DE LLAUTÓ:
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
ELEMENTS D'ALUMINI ANODITZAT:

Exteriorment ha d'estar protegit amb una capa d'òxid d'alumini, segellada posteriorment.
Anodització del perfil (UNE 38-010): >= 15 micres
Qualitat del segellament. Métode de
la gota colorant (UNE 38-017). Mitjana total (M): 0 <= M <= 2
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ23 - AIXETES I ACCESSORIS PER A LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ23612A,BJ23A121.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris per a lavabos, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
Tots els elements són de llautó cromat, daurat o esmaltat.
S'han considerat els elements següents:
Aixeta
Bateria mescladora
Broc
S'han considerat els següents tipus d'aixetes:
Mescladora
Monocomandament
Temporitzada
Senzilla
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.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Els elements de llautó cromat o daurat han d'estar recoberts exteriorment amb dues capes, una de níquel i una altra de crom.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment: >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
AIXETA O BATERIA:
El mecanisme de comandament ha de permetre un accionament d'obertura, de tancament, de regulació de cabal (i de barreja d'aigua en l'aixeta mescladora o
monocomandament), suau i precís.
En l'aixeta mescladora, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
En l'aixeta monocomandament, l'òrgan de comandament ha d'indicar amb els distintius vermell i blau el sentit de gir per a obtenir aigua calenta o aigua freda.
En l'aixeta senzilla, el comandament d'accionament ha de dur un distintiu blau per a l'aigua freda i un distintiu vermell per a l'aigua calenta.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Resistència mecànica amb l'obturador tancat amb pressió de 25 bar (UNE 19703): No s'han de produir deformacions permanents
Resistència a torsió de l'òrgan de maniobra (UNE 19703): >= 6 N m
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i ben visible les dades seguents:
Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________
BJ - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
BJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ24 - AIXETES I ACCESSORIS PER A INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ24E022.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Aixetes i accessoris de llautó cromat per a inodors, de diferents tipus i de diferents diàmetres d'entrada i de sortida.
S'han considerat els elements següents:
Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
Aixeta de regulació amb tub d'enllaç incorporat
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.
No ha de tenir picades ni altres desperfectes. El revestiment ha de ser continu al llarg de tota la superfície.
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície.
Exteriorment ha d'estar recobert amb dues capes, una de níquel i una altra de crom. Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions
calcàries.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
Gruix del cos: >= 2 mm
Gruix de la primera capa de recobriment: >= 5 micres
Gruix de la segona capa de recobriment (cromat): >= 0,25 micres
Resistència a la corrosió del recobriment (UNE 37551): No han d'aparèixer bombolles, exfoliacions, picades o desaparicions de recobriment
Adherència del recobriment (UNE 37551): No s'ha de produir escames ni despreniments
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador tancat abans i després de la col·locació, a 16 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
Estanquitat de l'aigua amb l'obturador obert i la boca tapada abans i després de la col·locació, a 4 bar (UNE 19703): No s'han de produir fuites
FLUXOR:
La maneta o el polsador han de permetre un accionament suau i precís d'obertura i de tancament.
Temps de sortida d'aigua: 6 - 7 s
Cabal mínim d'aigua: 1,5 - 2 l/s
AIXETA:
L'aixeta ha de permetre un accionament suau i precís d'obertura, de tancament i de regulació del cabal.
Cabal mínim d'aigua a 3 bar (UNE 19703): 0,2 l/s
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
Cada bossa o caixa ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions d'instal·lació i muntatge
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar del fabricant la documentació dels materials escollits.
Control de recepció dels materials, comprovant que les seves característiques es corresponen amb l'especificat al projecte.
Realització i emissió d'informes amb resultats de controls i proves realitzats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es controlarà aleatòriament sobre cada partida recepcionada.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de discrepàncies amb les exigències del projecte s'ha d'acceptar o refusar el material segons criteri de la DF.
____________________________________________________________________________
BJ -

MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
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BJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
BJ33 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BJ33B12F.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Dispositius per a acoplar l'aparell sanitari a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els elements següents:
Desguàs recte
Desguàs sifònic
Desguàs de pipa
Sifò registrable
Sifò de botella
Sifò amb vàlvula de ventilació
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les superfícies interiors i exteriors han de ser llises, sense ranures, ampolles o qualevol altre defecte superficial que pugui alterar el funcionament del dispositiu.
Les superficies revestides electrolíticament han de complir els requisits de la norma UNE-EN 248.
Totes les peces han de resistir l'acció de l'aigua residual domèstica en un interval de temperatures entre 20 i 95°C.
Les mides de les peces han de permetre la col·locació correcte a l'aparell sanitari i la connexió a la xarxa d'evacuació.
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les dimensions i formes compliran els requeriments de la norma UNE-EN 274-1.
Cabal de desguàs per a Lavabo i bidet:
Desguàs: >= 0,6 l/s
Desguàs amb sifó: >= 0,5 l/s
Sifó: >= 0,6 l/s
Sobreeixidor: >= 0,25 l/s
Estanquitat del desgüàs: No ha de tenir fuites
Fuita màxima del desgüàs amb tap o vàlvula: <= 1 l/h
Les anteriors característiques s'han de determinar segons la norma UNE-EN 274-2.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Ha d'estar dissenyat i construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 12380.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Subministrament: En bossa de plàstic dins de la caixa protectora.
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie.
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
Les peces o l'envoltori ha de portar de forma indeleble i visible les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Referència a la norma UNE-EN 274-1
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ PER A SIFÓ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
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 ventilació dels sistemes de desguàs per gravetat:
- Sistema 4: Declaració de Prestacions
Cada producte ha d'anar marcat amb la següent informació:
Número de la norma, es a dir, EN 12380
Identificació del fabricant
Diàmetre nominal
Els dos últims dígits de l'any 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
El símbol normalitzat CE marcat sobre el producte ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim (ja sigui sobre el mateix producte, l'embalatge, o bé la
informació comercial que l'acompanya):
El nom o la marca d'identificació del fabricant
Els dos últims dígits de l'any en que es va fer el marcatge
Referència a la norma EN 12380
Les indicacions necessàries per a identificar les característiques del producte i el seu ús previst
La designació segons el sistema de designació de la norma EN 12380
La capacitat del flux d'aire (l/s)
L'interval de temperatures
El rendiment a temperatures per sota de cero graus centígrads
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
DESGUÀS O SIFÓ SENSE VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
* UNE-EN 274-1:2002 Accesorios de desagüe para aparatos sanitarios. Parte 1: Requisitos.
SIFÒ AMB VÀLVULA DE VENTILACIÓ:
UNE-EN 12380:2003 Válvulas equilibradoras de presión para sistemas de desagüe. Requisitos, métodos de ensayo y evaluación de la conformidad.
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BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
BM11 - DETECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM112120.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
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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
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 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 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)
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.
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%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, de la intempèrie i a temperatura ambient <= 30°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
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. Detectores puntuales.
DETECTORS DE FUMS PUNTUALS:
UNE-EN 54-7:2001 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz
transmitida o por ionización.
UNE-EN 54-7/A1:2002 Sistemas de detección y alarma de incendios. Parte 7: Detectores de humo: Detectores puntuales que funcionan según el principio de luz difusa, luz
transmitida o por ionización.
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 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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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.
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.
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
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.
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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.
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.
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.
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.
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.
____________________________________________________________________________
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM1 - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
BM14 - POLSADORS D'ALARMA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM1421D2.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
Polsadors d'accionament directe (tipus A), per canvi de posició d'un element fràgil (rearmables)
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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Empaquetades individualment en caixes.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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
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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.
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.
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.
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.
____________________________________________________________________________
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM3 - EXTINTORS
BM31 - EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM312611.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.
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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
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
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

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
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.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa
instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut.
____________________________________________________________________________

-

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BM3 - EXTINTORS
BM3A ARMARIS PER A EXTINTORS

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BMY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS

-

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BM3A1000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Armaris metàl·lics per a extintors per a muntar superficialment amb la cara frontal de vidre.
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
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats, embalats amb cartró.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
BMD - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
BMD2 CONTACTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMD23230.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Contactes de seguretat.
S'han considerat els tipus següents:
Contactes magnètics per a encastar, per a muntar superficialment i per a adherir al vidre
Contactes de vibració, de mercuri per a adherir al vidre
CONTACTES MAGNÈTICS:
Compost per un interruptor magnètic i un imant permanent situats dins de dues plaques base amb coberta.
La sensibilitat de resposta ha de ser constant en una àmplia gamma d'apertures.
Temperatura ambient admisible: 0°C - 50°C
CONTACTES DE VIBRACIÓ:
Contacte de vibració format per una caixa en aliatge de cinc, coure i níquel que conté l'electrònica, el diode lluminós d'alarma i el receptor.
Han de portar un dispositiu antisabotatge.
Ha de portar forats per a les connexions i les fixacions.
Ha de portar incorporades les connexions.
Temperatura ambient admisible: 0°C - 50°C
Tensió d'alimentació: La especificada a la DT del fabricant.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Per unitats embalades en caixes.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie, a una temperatura entre 5°C i 30°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 50131-6:2008 Sistemas de alarma. Sistemas de alarma de intrusión y atraco. Parte 6: Fuentes de alimentación.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Sol·licitar al fabricant el certificat de les característiques tècniques dels equips i materials que s'han d'utilitzar.
Control de la documentació tècnica subministrada.
Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament

Comprovar les característiques, especificacions i compliment de la normativa i homologació de tots els elements que formen part de la instal·lació. Verificar que compleixen
les especificacions de projecte:
Centraleta de detecció i alarma: (marca, model, capacitat de zones, especificacions de funcionament, especificacions elèctriques)
Detectors. (magnètics, volumètrics, d'infraroigs): (marca, model, especificacions).
Mòduls i elements d'expansió, control, repetició etc. (marca, model, especificacions)
Cablejat. (Secció, característiques: protecció, transmissió, assaig)
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. El control s'ha de realitzar per mostreig i a totes les partides diferents que arribin a l'obra. La intensitat del
mostreig ha d'estar definida per la DF.
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.
____________________________________________________________________________

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BMY11000,BMY14000,BMY31000.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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.
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.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
____________________________________________________________________________
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ5 - TAULELLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ5ZU010,BQ5AU010.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Llosa de pedra d'extracció recent, provinent de pedreres autoritzades.
S'han considerat els tipus següents:
Llosa de pedra natural calcària per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
Llosa de pedra natural granítica per a taulells de 20 o 30 mm de gruix
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes, la cara plana i les arestes rectes i escairades.
No pot tenir esquerdes, buits, impureses d'argila, eflorescències ni escantonaments d'arestes.
La cara superior ha d'estar polida i abrillantada així com també els cantells vistos.
Absorció d'aigua, en pes: <= 2%
Gelabilitat (pèrdua de pes després de 20 cicles, PIET-70): <= 1%
Coeficient de saturació: <= 75%
Contingut d'ió sulfat (UNE 7-245): < 1,2%
Toleràncies:
Gruix: ± 2 mm
Angles: ± 1 mm
Rectitud de les arestes: ± 0,1%
Planor: ± 0,3%
LLOSA CALCÀRIA:
Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 50 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2000 kg/m3
LLOSA GRANÍTICA:
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Resistència a la compressió (proveta cúbica de 10 cm): >= 100 N/mm2
Densitat aparent (UNE_EN 1936): >= 2500 kg/m3
No ha de tenir grops > 5 cm.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Protegida per tal que arribi a l'obra amb les condicions exigides.
Emmagatzematge: Evitant el contacte amb terres o altres materials que puguin alterar les seves característiques i de manera que no es trenquin ni s'escantonin.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS
BQ9 - EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BQ9CX041.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mobiliari i aparells per a colectivitats.
S'han considerat els tipus següents:
Mòdul de guixetes d'aglomerat
Rentacunyes d'acer inoxidable
GUIXETES:
Ha d'estar format per un cos que contindrà un determinat nombre de guixetes individuals, cadascuna de les quals ha de tenir pany i frontisses interiors.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser d'aglomerat amb xapa de melanina a dues cares.
La porta ha de ser del mateix material que el cos.
La grandària, tipus i forma del mòdul de guixetes ha de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
Dimensions del mòdul de 20 guixetes: 315 x 291 cm
RENTACUNYES:
L'aparell d'acer inoxidable no ha de tenir taques, deformacions ni d'altres defectes a les superfícies vistes.
Els angles i les arestes han de ser arrodonits.
Cal que sigui impermeable.
Ha de disposar de desguàs i aixetes d'aigua calenta i freda.
Les peces interiors han de ser de materials resistents a la corrosió i a les incrustacions calcàries.
Ha de complir les condicions requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Subministrament: Amb les superfícies protegides.
Ha de portar les dades següents:
Nom del fabricant o marca comercial
Instruccions per a la seva instal·lació
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. S'han de col·locar en posició vertical.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
____________________________________________________________________________
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR3 - CONDICIONADORS QUÍMICS I BIOLÒGICS DEL SÒL I MATERIALS PER A ACABATS SUPERFICIALS
BR3P - TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR3P2150.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Terres, substrats i mulch per al condicionament del sòl.
S'han considerat els tipus següents:
Terra vegetal
Terra àcida
Terra volcànica
Escorça de pi
Encoixinament per a hidrosembra
TERRA VEGETAL:
No ha de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
La terra no adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb un alt contingut de matèria orgànica.
La terra adobada ha de ser natural, provinent de la capa superficial d'un terreny i amb incorporació d'adobs orgànics.
Mida dels materials petris: <= 20 mm
Mida dels terrossos:
Terra vegetal garbellada: <= 16 mm
Terra vegetal no garbellada: <= 40 mm
Composició granulomètrica:
Sorra: 50 - 75%
Llim i argila: < 30%
Calç: < 10%
Matèria orgànica (MO): 2% <= MO <= 10%
Composició química:
Nitrogen: 1/1000
Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
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Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
pH: 6 <= pH <= 7,5
TERRA DE BOSC O TERRA ÀCIDA:
Terra natural provinent de la capa superficial d'un bosc de plantes acidòfiles.
Composició granulomètrica:
Sorra: 50 - 75%
Llim i argila: < 30%
Calç: < 10%
Matèria orgànica: > 4%
Composició química:
Nitrogen: 1/1000
Fósfor total (P2O5 assimilable): 150 ppm (0,3%)
Potasi (K2O assimilable): 80 ppm (0,1/1000)
pH: 5 <= pH <= 6,5
TERRA VOLCÀNICA:
Terra natural de terrenys eruptius, provinent d'abocador.
Granulometria: 4 - 16 mm
Calç: < 10%
Densitat aparent seca: 680 kg/m3
ESCORÇA DE PI:
Escorça de pi triturada i completament fermentada.
Calç: < 10%
pH: 6
Densitat aparent seca: 230 kg/m3
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Encoixinament de fibra semi-curta compost de cel·lulosa desfibrada, palla de cereal triturada i paper reciclat.
No ha d'afectar a la germinació i posterior desenvolupament de les llavors.
Grandària màxima: 25 mm
Composició:
Cel·lulosa desfibrada: 40%
Palla de cereal: 50%
Paper reciclat: 60%
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
TERRA VEGETAL, DE BOSC, ÀCIDA O ROLDOR DE PI:
Subministrament: En sacs o a granel.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
ENCOIXINAMENT HIDROSEMBRES:
Subministrament: En bales empaquetades.
Emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves característiques.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
En els sacs han de figurar les dades següents:
Identificació del producte
Nom del fabricant o marca comercial
Pes net
OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material subministrat, comprovant la correcte identificació tal i com s'indica a les especificacions.
Recepció del certificat de garantia, d'acord a les condicions especificades, i si és el cas, dels documents acreditatius de la disposició de l'etiqueta ecològica europea.
Abans de començar l'aportació de terres i substrats per a jardineria, i amb una freqüència de 10.000 m3, es realitzaran els assaigs corresponents a l'anàlisi estàndard de
terra vegetal, amb la determinació de:
Rang de textures pel mètode granulomètric per sedimentació discontínua.
Anàlisi del PH (en H2O 1:2,5).
Anàlisi del contingut en sodi (ppm) pel mètode de fotometria de flama.
Anàlisi de la conductivitat elèctrica (prova prèvia de salinitat).
Anàlisi del carbonat càlcic equivalent i anàlisi del contingut en nutrients (P, K, Mg, Calci, N orgànic i amoniacal) pels mètodes químics 4, 15, 16 (b), 8, segons MOA III
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 materials que no arribin correctament identificats i acompanyats del certificat de garantia corresponent. Els productes a utilitzar s'ajustaran a les condicions
exigides al plec de condicions tècniques.
____________________________________________________________________________
BR - MATERIALS PER A JARDINERIA I PER A MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL
BR4 - ARBRES I PLANTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
BR4HH2A1.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Espècies vegetals subministrades a peu d'obra.
S'han considerat els tipus següents:
Arbres planifolis
Coníferes i resinoses
Palmeres i palmiformes
Arbusts
Plantes de petit port
Llavors de barreges de cespitoses

Alberg V-Montserrat
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Desembre 2018
Pans d'herba de barreges de cespitoses
S'han considerat les formes de subministrament següents:
En contenidor
Amb pa de terra
Amb l'arrel nua
Llavors
Pa d'herba
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal s'ha d'adquirir en un viver acreditat i legalment reconegut o, en tot cas, en empreses de reconeguda solvència.
Les plantes han de tenir identitat i puresa de lot adequades en relació al gènere o espècie a què pertanyin, i si es el cas també respecte al cultivar.
Les plantes han d'haver estat cultivades d'acord amb les necessitats de l'espècie o cultivar, edat i localització.
Han d'haver rebut una adequada formació (poda, retall, pinçament, asprada, etc).
La qualitat de la part aèria de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.2 de la norma NTJ 07A.
La qualitat de la part subterrània de les plantes ha de complir les especificacions de l'article 4.4.3 de la norma NTJ 07A.
L'espècie vegetal ha de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, especialment pel que fa al control d'organismes nocius de quarantena, així com d'altres plagues i
malalties que puguin afectar la qualitat i valor d'utilització del material vegetal.
Les espècies que legalment estiguin regulades, han d'anar acompanyades del passaport sanitari.
No ha de presentar ferides o desperfectes a la seva part aèria o radical, ni símptomes d'haver-los patit anteriorment.
Quan el subministrament és amb arrel nua, han de presentar un sistema radical ben ramificat, la capçada aclarida, però no podada excessivament, amb un equilibri entre la part
aèria i la part subterrània. Les arrels han de presentar talls nets i recents sense ferides ni macadures. No es recomanable que hi hagin arrels seccionades de diàmetre superior
a 3 cm en els arbres, o superiors a 2 cm en els arbusts.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Els pans de terra han d'estar protegits amb materials que es puguin degradar abans d'un any i mig en ser soterrats, i que no produeixin afectacions a les plantes. El pa de terra
ha d'estar intacte, compacte i ple d'arrels.
La planta ha de tenir les mides d'alçada, diàmetre del tronc, mida del pa de terra o mida del contenidor, que s'indiquin a la unitat d'obra. La verificació d'aquestes dades s'ha de
fer d'acord amb les indicacions de la norma NTJ 07A.
CONÍFERES I RESINOSES:
La tija ha de mostrar el seu port natural, amb la ramificació i la frondositat pròpies de la seva espècie i mida.
Les fulles han de presentar un bon estat vegetatiu.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel fins a la part més distant al mateix.
El fullatge ha de tenir el color típic de l'espècie-varietat, segons l'època.
Les coníferes han d'estar totalment ramificades des de la base, segons l'hàbit de creixement de l'espècie-varietat.
ARBRES PLANIFOLIS:
La circumferència correspon al perímetre mesurat a un metre del coll de l'arrel.
Per als arbres de tronc múltiple, el perímetre total es la suma dels perímetres individuals.
Quan el subministrament és en contenidor o amb pa de terra, les arrels han de tenir el pa de terra adequat per a l'espècie i mida de l'arbre.
Alçaria del pa de terra:
Arbres de fulla caduca: Diàmetre del pa de terra x 0,7
Arbres de fulla persistent: Diàmetre del pa de terra x 1,2
No es poden admetre plantes amb talls visibles de les arrels superiors a 1/8 del perímetre del tronc.
PALMERES I PALMIFORMES:
L'estípit ha de tenir la forma i l'estructura pròpies de la seva mida. Si son palmeres unicaules, l'estípit ha de ser recte i vertical.
No han de tenir ferides, osques o concavitats al tronc. L'estípit no ha de tenir estrangulacions.
Tindrà una senyal que indiqui l'orientació Nord en el seu lloc de cultiu original.
El gruix de l'estípit correspon al mesurat a 1,30 m per sobre del coll de l'arrel.
L'alçària correspon a la distància des del coll de l'arrel al punt d'inserció dels primers palmons.
S'han de presentar-se amb les fulles lligades i les exteriors retallades.
En les palmeres subministrades en contenidor, la distància mínima entre l'estípit i el interior del contenidor ha de ser de 25 cm.
Toleràncies:
Alçària: ± 5%
CESPITOSES:
Les barreges de llavors i la composició dels pans d'herba, s'han de correspondre amb les especificacions de la DT, i en el seu defecte s'han de triar d'acord amb les indicacions
de la norma NTJ 07N, en els seus annexes I,II i III, en funció de les condicions climàtiques, edàfiques, d'us i d'aspecte desitjat.
CESPITOSES EN BARREJA DE LLAVORS:
La barreja de llavors ha de ser d'una puresa i tenir un poder germinatiu iguals o superiors als indicats a la taula del l'ANNEX IV de la norma NTJ 07N, en funció de les especies
utilitzades
Ha de ser en la proporció que s'indiqui a l'etiqueta de qualitat i garantia.
Les llavors no poden mostrar defectes causats per malalties, plagues, fisiopaties, deficiències de nutrició o fitotoxicitat deguda a tractaments fitosanitaris que redueixin el valor o
la qualificació per al seu ús.
Han d'estar netes de materials inerts, llavors de males herbes i de llavors d'altres plantes cultivades. Les proporcions admissibles no superaran en cap cas les indicades al
quadre I.5 de l'ANNEX I de la norma NTJ 07N.
CESPITOSES EN PA D'HERBA:
Ha de provenir de l'extracció de plaques de gespa de prats existents, amb una edat superior als 10 mesos i amb pa de terra de gruix suficient per al tipus i grandària de
l'herbàcia.
S'ha de mantenir de manera que no es deteriori la base de terra ni el sistema radical de l'herba.
Els talls de les plaques han de ser nets al llarg de tot el seu gruix i de superfície aèria uniforme i no han de tenir zones sense vegetació.
El pa d'herba ha de tenir una forma regular.
Gruix de la coberta vegetal: 1,5 cm
Subministrament per plaques:
Dimensions: >= 30x30 cm
Subministrament en rotlles:
Amplària: >= 40 cm
Llargària: <= 250 cm
Toleràncies:
Gruix de la coberta vegetal: ± 0,5 cm
ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Les branques principals de l'arbust (que neixen directament del tronc) han de neixer del terç inferior de la planta, han d'estar regularment distribuïdes i han de tenir una llargaria

i gruix proporcional a la resta de la planta.
Les arrels han de donar, com a mínim, una volta a la seva base.
L'arbust enfiladís ha d'estar provist del seu tutor.
L'aigua de l'estany o de la font on visquin plantes aquàtiques ha d'estar neta, no ha de ser salina ni calcària i ha de tenir una temperatura temperada.
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE
Per a la preparació, càrrega, transport i descàrrega de les plantes, s'han de seguir les indicacions de la norma NTJ 07Z, d'acord amb cada tipus de planta i de presentació.
ARBRES, ARBUSTS I PLANTES DE PETIT PORT:
Subministrament: en lots de plantes d'una única identitat, amb la mateixa forma de presentació. Les plantes d'un lot han de tenir totes la mateixa edat, origen i han de ser
homogènies en els seves dimensions.
El transport s'ha de fer protegint la part aèria del sol i dels efectes del vent, si la planta te fulles, i la part radical si la presentació es amb arrel nua o amb pa de terra.
Emmagatzematge: Si no s'ha de fer la plantació directament en descarregar, cal aplegar-les en un viver, a l'obra.
Les plantes amb arrel nua o amb pa de terra s'aplegaran col·locant la part radical en una rasa, coberta amb palla o sauló o algun material porós.
El viver estarà en un lloc protegit del vent i del sol directe.
BARREGES DE LLAVORS:
Subministrament: En sacs o caixes, precintats i etiquetats d'acord amb les indicacions de l'apartat 8 de la norma NTJ 07N.
Emmagatzemament: Dins del seu envàs, en local sec, ventilat. L'envàs no ha d'estar en contacte amb el terra.
PA D'HERBA:
Sobre palets, protegits amb malla transpirable. L'alçada de les piles als palets ha de ser inferior a 2,5 m.
El transport s'ha de fer protegint els pans d'herba del sol, preferentment a primera hora del dia. Si això no es possible cal utilitzar camions frigorífics.
El material s'ha de descarregar en una zona d'ombra, propera al lloc d'utilització, i no es pot emmagatzemar. S'ha de col·locar el mateix dia en el que es subministra, i sense
que passin 24 h de la seva extracció en temps calorós, i 3 dies amb temps fresc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.
CESPITOSES:
* NTJ 08S:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Sembres i gespes.
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:
S'ha de subministrar acompanyada de:
La guia fitosanitària corresponent
Etiqueta amb el nom botànic i grandària correcta
Procedència comercial del material vegetal
Assenyalada la part nord de la planta al viver
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARREJA DE LLAVORS:
Han de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents:
Gènere, espècie i varietat
Qualitat i poder germinatiu
Nom del subministrador
Data de caducitat
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació de les condicions de subministrament i identificació.
Inspecció visual de les plantes rebudes i verificació de les condicions exigides al plec.
Control de les condicions d'emmagatzematge (si és el cas).
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
Recepció dels certificats de garantia del fabricant, d'acord a les condicions exigides.
Inspecció visual de les condicions de subministrament i identificació.
Es realitzaran els següents controls d'identificació, un cop per cada tipus d'hidrosembra que intervingui en l'obra:
Anàlisi de puresa específica amb informació de la composició.
Percentatge de germinació per espècie.
Amidament i anàlisi del contingut de llavors, aigua, adob, mulch i altres components de la hidrosemba, espècies herbàcies i espècies arbustives, mitjançant el pes de la
matèria seca (a 105º C) d'una mostra de la barreja abans de l'aplicació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
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:
No s'acceptaran plantes que no arribin correctament identificades i acompayades dels certificats de garantia corresponents.
LLAVORS PER HIDROSEMBRES
No s'acceptaran els materials que incompleixin les especificacions indicades al Plec.
____________________________________________________________________________
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DELEMENTS COMPOSTOS
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D06 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS
D060 - FORMIGONS SENSE ADDITIUS, AMB CIMENTS PÒRTLAND AMB ADDICIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D060Q021,D060M021.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural.
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions.
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice.
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08.
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):
Consistència seca: 0 - 2 cm
Consistència plàstica: 3 - 5 cm
Consistència tova: 6 - 9 cm
Consistència fluida: 10 - 15 cm
Relació aigua-ciment: <= 0,65
Contingut de ciment: <= 400 kg/m3
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de complir:
Cendres volants: <= 35% pes de ciment
Fum de sílice: <= 10% pes de ciment
Toleràncies:
Assentament en el con d'Abrams:
Consistència seca: Nul·la
Consistència plàstica o tova: ± 10 mm
Consistència fluida: ± 20 mm
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells.
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment.
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, no pot ser superior a una hora i mitja.
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h.
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó.
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua.
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera.
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D070 - MORTERS SENSE ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D070A8B1,D070A4D1,D0701821,D0701641,D0701461.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tipus de ciment:
Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A
Ciments de ram de paleta MC
Ciments blancs BL, quan ho requereixi 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.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
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.
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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.
____________________________________________________________________________
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D071 - MORTERS AMB ADDITIUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0718821,D0714821.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas, i eventualment additius.
S'han considerat els següents additius:
Inclusor d'aire
Hidròfug
Colorant
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.
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 40°C.
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter.
L'additiu s'ha d'afegir seguint les instruccions del fabricant, en quan a proporcions, moment d'incorporació a la barreja i temps de pastat i utilització.
No s'han de mesclar morters de composició diferent.
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ
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.
____________________________________________________________________________
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D07 - MORTERS I PASTES
D07J - PASTES DE GUIX
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D07J1100,D07J1200.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
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
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum necessari elaborat a l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
D0 - ELEMENTS COMPOSTOS BÀSICS
D0B - ACER FERRALLAT O TREBALLAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
D0B2A100.
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS
Barres o conjunts de barres muntades, tallades i conformades, per a elements de formigó armat, elaborades a l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
No es pot utilitzar cap acer que tingui picadures o un nivell d'oxidació que pugui afectar a les seves condicions d'adherència. La secció afectada ha de ser <= 1% de la secció
inicial.
El tallat de barres o filferros s'ha d'ajustar a l'especificat en la DT del projecte. El procés de tall no ha d'alterar les característiques geomètriques o mecàniques dels productes
utilitzats.
El diàmetre interior del doblegament de les barres ha de complir:
Ganxos, patilles i ganxos en U:
Diàmetres < 20 mm: >= 4 D
Diàmetres >= 20 mm: >= 7 D
El diàmetre mínim de doblegament de les barres ha de ser tal que no produeixi compressions excessives en el formigó en la zona de curvatura ni trencaments en la barra.
+-------------------------------------------¦ Tipus acer ¦ Barres doblegades o corbades ¦
¦
¦------------------------------¦
¦
¦
D <= 25 mm ¦
D > 25 mm ¦
¦------------¦---------------¦--------------¦
¦
B 400
¦
10 D
¦
12 D
¦
¦
B 500
¦
12 D
¦
14 D
¦
+-------------------------------------------Els cèrcols o estreps han de seguir les mateixes prescripcions que les barres corrugades.
En els cèrcols o estreps, s'admeten diàmetres de doblegament inferiors per als diàmetres <= 12 mm, que han de complir:
No han d'aparèixer principis de fissuració.
Diàmetre de doblegament: >= 3 D, >= 3 cm
L'acer redreçat no ha de tenir una variació significativa en les seves propietats, s'admeten variacions dins dels límits següents:
Deformació sota càrrega màxima: <= 2,5%
Alçària de la corruga:
Diàmetres <= 20 mm: <= 0,05 mm
Diàmetres > 20 mm: <= 0,10 mm
En cap cas, desprès de la manipulació, ha d'aparèixer principis de fissuració en els elements.
Toleràncies:
Llargària en barres tallades o doblegades:
L <= 6000 mm: - 20 mm, + 50 mm
L > 6000 mm: - 30 mm, + 50 mm
(on L es la llargària recta de les barres)
Llargària en estreps o cèrcols:
Diàmetres <= 25 mm: ± 16 mm
Diàmetres > 25 mm: - 24 mm, + 20 mm
(on la llargària es la del rectangle que circumscriu l'element)
Diferència entre llargàries dels costats paral·lels de l'element: <= 10 mm
Angle de doblegat de ganxos, patilles, ganxos en U i altres barres corbades: ± 5º
2.- CONDICIONS D'EXECUCIÓ I D'UTILITZACIÓ
La DF ha d'aprovar els plànols d'especejament de l'armadura, elaborats per la instal·lacio de ferralla.
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi
una curvatura constant en tota la zona.
Si es necessari fer desdoblegaments, s'han de realitzar de manera que no es produeixi fissures o trencaments en les barres. En cas de desdoblegament d'armadures en calent,
s'ha de prendre les precaucions necessàries per a no malmetre el formigó amb les altes temperatures
Les barres que s'han de doblegar, han d'anar envoltades de cèrcols o estreps en la zona del colze.
El redreçat de l'acer subministrat en rotlle, s'ha de fer amb maquinària específica que compleixi l'especificat en l'article 69.2.2 de l'EHE-08.
El tallat de barres o filferros s'ha de realitzar per mitjans manuals (cisalla, etc.) o maquinària específica de tall automàtic.
No s'han d'adreçar els colzes excepte si es pot verificar que es realitza sense danys.
No s'han de doblegar un nombre elevat de barres en la mateixa secció d'una peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
kg de pes necessari elaborat a l'obra, calculat amb el pes unitari teòric o qualsevol altre expressament acceptat per la DF.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència de les operacions específiques d'aquests treballs, com ara retalls i lligaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
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1CONJUNTS DE PARTIDES D'EDIFICACIÓ
14 - ESTRUCTURES
145 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
145AX6HB.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements estructurals de formigó armat. La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Pilar de formigó armat
Mur de formigó armat
Biga de formigó armat
Cèrcol de formigó armat
Sostre nervat unidireccional
Sostre nervat reticular
Llosa inclinada de formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació del pla de recolzament
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat i el seu apuntalament
Aplomat i anivellament de l'encofrat
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
Tapat dels junts entre peces de l'encofrat
Marcat de les línies de replanteig dels cassetons o eixos de les armadures en el cas de sostres i lloses
Col·locació dels cassetons o de l'alleugeridor en el cas de sostres
Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis en el cas de sostres
Tallat i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
Neteja del fons de l'encofrat
Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Humectació de l'encofrat
Abocada del formigó
Compactació del formigó mitjançant vibratge
Reglejat i anivellament de la cara superior del formigó en el cas del sostres i lloses
Cura del formigó
Retirada dels apuntalaments i dels encofrats i entrada en càrrega segons el pla previst
Protecció de l'element front a qualsevol acció mecànica no prevista en el càlcul
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar, un cop l'element estructural estigui en disposició de suportar els esforços
CONDICIONS GENERALS:
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
La superfície de formigó no ha de tenir defectes significatius (cocons, nius de grava, etc.) que puguin afectar la durabilitat del element.
No s'admeten les rebaves, les discontinuïtats en el formigonament, les superfícies deteriorades, els guerxaments, les esquerdes, les armadures visibles ni d'altres defectes que
perjudiquin el seu comportament a l'obra o el seu aspecte exterior.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Fissuració màxima en funció de l'exposició ambiental definida a la taula 5.1.1.2 de l'EHE-08:
Elements formigó armat:
En classe d'exposició I: <= 0,4 mm
En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,3 mm
En classe d'exposició IIIa, IIIb, IV, F, Qa: <= 0,2 mm
En classe d'exposició IIIc, Qb, Qc: <= 0,1 mm
Elements formigó pretensat:
En classe d'exposició I: <= 0,2 mm
En classe d'exposició IIa, IIb, H: <= 0,2 mm
Vibracions: Ha de complir l'especificat en l'apartat 4.3.4 del DB-HE
Toleràncies d'execució:
Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):
H <= 6 m: ± 24 mm
6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
H <= 6 m: ± 12 mm
6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
Desviacions laterals:
Peces: ± 24 mm
Junts: ± 16 mm
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
Secció transversal (D: dimensió considerada):
D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
Planor:
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Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
Per a revestir: ± 15 mm/m
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES I LLOSES:
Toleràncies d'execució:
Nivell cara superior (abans de retirar puntals): ± 20 mm
Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
Acabat llis: ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
SOSTRES:
Toleràncies d'execució:
Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui
que es compleix el plec de condicions de l'operació.
Abans de formigonar, s'ha d'humitejar l'encofrat i s'ha de comprovar la situació relativa de les armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en
què s'ha formigonat cada element.
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb
EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PILARS, MURS, BIGUES I CÈRCOLS
m3 de volum executat segons les especificacions de la DT.
SOSTRES I LLOSES:
m2 de superfície de sostre o llosa executat segons les especificacione de la DT.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius
o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
14 - ESTRUCTURES
14E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
14E2UX10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb
morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la col·locació de l'armadura de reforç amb barrers corrugades
d'acer i el massissat amb formigó de traves i brancals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig de les parets
Col·locat 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 blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
Col·locació de l'armadura de reforç
Massissat de la paret amb formigó
Repàs dels junts i neteja del parament
Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
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:
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peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
S'ha de dividir la paret en parts iguals de llargària màxima no més gran de 20 m, separades amb junts estructurals.
La paret ha d'estar formada per peces senceres, excepte a les singularitats, on poden haver-hi peces de mig bloc.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
Els junts han d'estar plens i enrasats, si la DF no fixa cap altra condició.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i
dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Gruix dels junts:
Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
Alçària de morter: Gruix de la peça
Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
Distància entre obertures: ± 20 mm
Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
Gruix dels junts: ± 2 mm
Aplomat en una planta: ± 20 mm
Aplomat total: ± 50 mm
Axialitat: ± 20 mm
Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
Gruix:
Fàbrica al llarg o través: + 5%
Altres fàbriques: ± 25 mm
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials.
La posició de les armadures ha de permetre un recobriment mínim de 2 cm.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a
la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de
la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
FORMIGONAMENT:
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
No hi ha d'haver disgregacions ni buits en la massa del formigó, un cop col·locat.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
Temperatura del formigó en el moment de l'abocada: >= 5°C
Temperatura dels elements on es fa l'abocada: >= 0°C
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant,
ha d'estar sec.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar cada 5 filades, com a màxim, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi
una curvatura constant en tota la zona.
FORMIGONAMENT:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que
es produeixin disgregacions.
El formigó s'ha de col·locar a l'obra abans que comenci a adormir-se.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
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:
Humitat dels blocs
Col·locació
Obertures
Travat
Junts de control
Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa
vigent.
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. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
1A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
1A1 - TANCAMENTS EXTERIORS PRACTICABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1A1EUF14,1A1EUF15,1A1EUF16,1A1EUF17,1A1EUF18,1A1EUF19,1A1EUF20,1A1EUP19,1A1EUP20,1A1EUP21,1A1EUP22,1A1EUF11,1A1EUF12,1A1EUF13.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Tancaments exteriors amb perfileria d'alumini galvanitzat o lacat, muntats sobre bastiment de base d'acer galvanitzat, amb l'envidrament col·locat i la persiana i els seus
mecanismes, si es el cas.
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Muntatge del bastiment de base a la vegada que es fa la paret de tancament
Muntatge del bastiment d'alumini i segellat del junt amb l'obra
Col·locació de les fulles de la finestra, i muntatge dels perfils d'estanqueitat al bastiment i les fulles
Col·locació de les guies de persiana i el torn de la mateixa, si es el cas
Col·locació dels vidres i segellat dels mateixos
Col·locació de la persiana amb els seus mecanismes d'accionament, si es el cas
Muntatge de les tapetes i remats, i la tapa de persiana, si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
La finestra ha de tenir la forma, dimensions, tipus de perfils i tipus d'envidrament indicats a la DT.
Els diferents elements que conformen la unitat d'obra han de quedar en la posició prevista a la DT o en el seu defecte, en la indicada per la DF.
El conjunt ha de ser estable i resistent.
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.
Les fulles de la finestra o balconera han d'obrir i tancar correctament, sense necessitat de forçar la seva posició.
Si la finestra o balconera té persiana, aquesta ha de fer tot el seu recorregut sense traves, amb totes les lames en posició horitzontal.
Ha de ser possible deixar la persiana fixa en qualsevol punt del seu recorregut.
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h, plogui o les temperatures no es trobin dintre dels límits de 5ºC i 40ºC. Si un cop realitzats els
treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
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.
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui
que es compleix el plec de condicions de l'operació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície corresponent al buit d'obra, executada segons les especificacions de la DT.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
1A - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
1A2 - DIVISÒRIES INTERIORS PRACTICABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1A24UP02,1A24UP06,1A24UP03.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fusteria interior col·locada, formada per bastiment, folrat o no, porta d'una fulla batent i tapajunts, amb o sense revestiment de pintura.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig del bastiment
Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
Fixació directament sobre l'obra de fàbrica a mida que aquesta es va aixecant
Presentació de la fulla
Col·locació de la ferramenta
Fixació definitiva de la fulla
Neteja i protecció
Replanteig del tapajunts
Fixació dels perfils del tapajunts
Segellat dels forats i junts
Pintat de les superfícies de fusta, en el seu cas
Neteja de tots els elements
Per a bastiment de base folrat:
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:
El conjunt ha d'estar ben aplomat, sense deformacions, al nivell i al pla previstos.
Ha d'estar travat a l'obra i la unió ha de resistir els esforços produïts per l'accionament de la porta.
Tots els forats de la fusteria originats per les proteccions del bastiment durant l'obra, les fixacions del tapajunts, etc., han de quedar segellats.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
El tapajunts ha de cobrir de forma contínua el junt entre el bastiment i el parament acabat de la paret.
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat.
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm
Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
Horitzontalitat: ± 1 mm
Aplomat: ± 2 mm
Posició de la ferramenta: ± 2 mm
BASTIMENT FOLRAT:
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 cobrir 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.
ACABAT PINTAT:
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.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra ha de complir el seu plec de condicions.
Després d'executar cadascuna de les operacions que configuren la unitat d'obra, i abans de fer una operació que oculti el resultat d'aquesta, s'ha de permetre que la DF verifiqui
que es compleix el plec de condicions de l'operació.
Els components s'han de col·locar de manera es garanteixi la protecció contra els impactes durant tot el procés constructiu i que es mantingui l'escairat fins que el conjunt quedi
ben travat a l'obra.
ACABAT PINTAT:
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
1R - JARDINERIA
1R4 - SUBMINISTRAMENT I PLANTACIÓ
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
1R431230.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
En contenidor
Amb l'arrel nua
Amb pa de terra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions
Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
Comprovació i preparació de la superfície a plantar
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
Plantació de l'espècie vegetal
Protecció de l'espècie vegetal plantada
CONDICIONS GENERALS:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions
per al vent fort i el sol directe.
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La capa de substrat s'ha de protegir enfront l'erosió fins que quedi totalment coberta per la vegetació si es trova exposada a vents forts.
S'ha de regar amb la freqüència i quantitat indicada per la DF, fent-ho preferentment a primera hora del matí o a última de la tarda.
Cal plantar a la mateixa profunditat que estava al viver.
No s'ha de plantar en temps de glaçades, ni amb vents forts, amb pluges quantioses o amb temperatures molt altes o sòl excessivament mullat.
L'espai entre les plantes ha de ser proporcional a les necessitats de les espècies cultivades.
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.
Quan el subministrament és amb les arrels nues, aquestes s'han de netejar quedant només les sanes i viables. La planta s'ha de col·locar procurant que les arrels quedin en
posició natural, sense que es dobleguin, en especial les de major diàmetre.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.
NTJ 11I:2000 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Enjardinaments especials. Cobertes enjardinades intensives.
____________________________________________________________________________
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EPARTIDES D'OBRA D'EDIFICACIÓ
E2 - ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
E22 - MOVIMENTS DE TERRES
E225 - REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES I GRANULATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E225T00F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per al reblert de rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu reblert.
S'han considerat els tipus següents:
Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades
Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades
Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquests residus
Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment
autoritzada per al tractament d'aquests residus
Estesa de graves naturals o provenint de material reciclat de residus d ela construcció, per a drenatges
Repàs i piconatge d'esplanada
Repàs i piconatge de caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics
Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats
Reblert de les rases per tongades del gruix indicat
Compactació de les terres o sorres
Reblert o estesa amb graves per a drenatges:
Preparació de la zona de treball
Replanteig dels nivells
Aportació del material
Reblert i estesa per tongades succesives
Repàs i piconatge:
Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
Situació dels punts topogràfics
Execució del repàs
Compactació de les terres, en el seu cas
TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES:
Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa.
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat
(UNE 103501).
REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE:
Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant final.
Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys.
Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell.
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua.
Com a condicions generals ha de complir:
Mida del granulat: <= 76 mm
Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5%
REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat.
No han de quedar zones que puguin retenir aigua.
REPÀS I PICONATGE DE CAIXA DE PAVIMENT:
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF.
Conjunt d'operacions per a aconseguir l'acabat geomètric de la caixa del paviment.
La caixa ha de quedar plana, amb el fons i les parets repassades i a la rasant prevista.
La superfície compactada no ha de retenir aigua entollada en cap punt.
Toleràncies d'execució:
Nivell: - 25 mm
Planor: ± 15 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui inferior a:
0°C en reblert o estesa de grava
2°C en terraplenat amb terres adequades
S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar entollaments.
A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora manual (picadora de granota).
No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.

ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGES:
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
REPÀS I PICONATGE:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
Els llocs que, per alguna raó (pendents, obres de fàbrica properes, etc.), no es puguin compactar amb l'equip habitual, s'han d'acabar amb els mitjans adequats per a
aconseguir la densitat de compactació especificada.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas
de que es tracti de terres.
REPÀS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C.
____________________________________________________________________________
E3 - FONAMENTS
E31 - RASES I POUS
E315 - FORMIGONAMENT DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E31521C4.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
Rases i pous
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
Preparació de la zona de treball
Humectació de l'encofrat
Abocada del formigó
Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
Curat del formigó
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la
DF.
RASES I POUS:
Toleràncies d'execució:
Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció considerada, ± 50 mm
Nivells:
Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm
Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm
Gruix del formigó de neteja: - 30 mm
Dimensions en planta:
Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm
Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada):
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm
Secció transversal (D:dimensió considerada):
En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm)
D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
Planor (EHE-08 art.5.2.e):
Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m
Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m
Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb
EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que
es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre
els encofrats, abans de formigonar.
Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els
controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó
endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.
____________________________________________________________________________
E4 - ESTRUCTURES
E44 - ESTRUCTURES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E442502D,E44Z5A25,E4445115.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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 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:

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
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 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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 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 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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.
-Traçabilitat del sistema.
UNIONS SOLDADES:
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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.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats
____________________________________________________________________________
E4 - ESTRUCTURES
E45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E45A17G3.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en
planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el
formigonament i la cura del formigó.
S'han considerat els elements a formigonar següents:
Pilars
Murs
Bigues
Llindes
Cèrcols
Sostres amb elements resistents industrialitzats
Sostres nervats unidireccionals
Sostres nervats reticulars
Lloses i bancades
Membranes i voltes
S'han considerat les operacions auxiliars següents:
Aplicació superficial d'un producte filmògen per a la cura d'elements de formigó
Rehabilitació Edifici B Alberg Mare de Dèu de Montserrat Plec Condicionst Tècniques: 98

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formigonament:
Preparació de la zona de treball
Humectació de l'encofrat
Abocada del formigó
Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas
Curat del formigó
Tractament de cura amb producte filmògen:
Preparació de la superfície a tractar
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de recobriment necessàries
Protecció de la zona tractada
CONDICIONS GENERALS:
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures
(art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres.
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats.
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements adherits.
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la
DF.
FORMIGONAMENT D'ESTRUCTURES:
Toleràncies d'execució:
Verticalitat de línies i superficies (H alçària del punt considerat):
H <= 6 m: ± 24 mm
6 m < H <= 30 m: ± 4H, ± 50 mm
H >= 30 m: ± 5H/3, ± 150 mm
Verticalitat, arestes exteriors i junts de dilatació vistos (H alçària del punt considerat):
H <= 6 m: ± 12 mm
6 m < H <= 30 m: ± 2H, ± 24 mm
H >= 30 m: ± 4H/5, ± 80 mm
Desviacions laterals:
Peces: ± 24 mm
Junts: ± 16 mm
Nivell cara inferior de peces (abans de retirar puntals): ± 20 mm
Secció transversal (D: dimensió considerada):
D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm
30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm
100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm
Desviació de la cara encofrada respecte el pla teòric:
Arestes exteriors pilars vistos i junts en formigó vist: ± 6 mm/3 m
Resta d'elements: ± 10 mm
Les toleràncies han de complir l'especificat en l'article 5.3 de l'annex 11 de la norma EHE-08.
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Gruix de la capa de compressió:
Sobre biguetes: 40 mm
Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Sobre lloses alveolars pretensades: 40 mm
Toleràncies d'execució:
Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
Acabat llis: ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS:
Gruix de la capa de compressió:
Sobre peces d'entrebigat ceràmiques o de morter de ciment: 40 mm
Sobre peces d'entrebigat de poliestiré: 50 mm
Sobre peces d'entrebigat si l'acceleració sísmica>=0.16g: 50 mm
Toleràncies d'execució:
Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
Acabat llis: ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
SOSTRES NERVATS RETICULARS:
Gruix capa superior : >= 5 cm i haurà de portar armat de repartiment en malla
Separació entre eixos de nervis < 100cm
Toleràncies d'execució:
Planor mesurada amb regla de 3 m abans de retirar els puntals:
Acabat reglejat mecànic: ± 12 mm/3 m
Acabat mestrejat amb regla: ± 8 mm/3 m
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Acabat llis: ± 5 mm/3 m
Acabat molt llis: ± 3 mm/3 m
Gruix de la capa de compressió: + 10 mm, - 6 mm
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
Ha de formar una pel·lícula contínua, flexible i uniforme, de color regular.
Ha de quedar ben adherit sobre la superfície del formigó, sense que hi hagin despreniments de la pel·lícula.
La pel·lícula ha de restar intacta al menys un mínim de set dies després de la seva aplicació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
FORMIGONAMENT:
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del formigó.
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó.
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures col·locades en posició definitiva.
La DF comprovarà l'abséncia de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de considerar els defectes inadmisibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la
reparació.
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una compactació completa de la massa
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació.
S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de l'armadura.
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó.
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF.
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat.
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt.
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes
corrosius.
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt.
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF.
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament.
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb
EHE-08.
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL:
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que
es produeixin disgregacions.
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades i als paraments.
FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT:
No es necessari la compactació del formigó.
FORMIGÓ LLEUGER:
Per realitzar una compactació correcte del formigó lleuger es reduirà la separació entre posicions consecutives dels vibradors al 70% de la utilitzada per a un formigó
convencional
S'evitarà que el granulat lleuger suri com a conseqüència d'un excessiu vibrat.
L'acabat superficial de la cara on s'aboqui el formigó es realitzarà mitjançant eines adients que garanteixin que el granulat s'introdueixi a la massa de formigó i quedi recobert
per la beurada
SOSTRES D'ELEMENTS RESISTENTS INDUSTRIALITZATS:
Les peces entre bigues o nervis, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del formigó.
Les superfícies de peces de formigó prefabricades han d'estar ben humitejades en el moment del formigonat
En cas d'emprar-se peces ceràmiques s'ha de regar generosament.
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element.
El formigonament dels nervis i de la capa de compressió dels sostres s'ha de realitzar simultàniament.
S'ha de fer des d'una alçària inferior a 1 m i en el sentit dels nervis, sense que es produeixin disgregacions. S'ha d'evitar la desorganització de les armadures, de les malles i
d'altres elements del sostre.
En el formigonat de lloses alveolars s'ha de compactar el formigó de junts amb un vibrador que pugui penetrar en l'ample d'aquests, excepte s'utilitza formigó autocompactant
LLOSES:
Si l'element és pretesat no s'han de deixar més junts que els previstos explícitament a la DT. Cas que s'hagi d'interrompre el formigonament, els junts han de ser perpendiculars
a la resultant del traçat de les armadures actives, i no es tornarà a formigonar fins que la DF els hagi examinat.
Si l'element és pretesat, i no s'utilitza formigó autocompactant, s'ha de vibrar amb especial cura la zona d'ancoratges.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:
No s'aplicarà el producte sense l'autorització expressa de la DF.
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
Cal aplicar una capa contínua i homogènia immediatament després d'abocar el formigó i preferiblement dins dels trenta minuts següents del acabat superficial.
El sistema d'aplicació ha d'estar d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
TRACTAMENT DE CURA AMB PRODUCTE FILMÒGEN:

m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a Obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures entre 1 i 2 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 2 m: Es dedueixen el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista.
Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte.
Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat.
Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre
els encofrats, abans de formigonar.
Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar moviments de la ferralla durant el formigonat.
Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i condicions ambientals.
Control del desencofrat i del procés i condicions de curat.
Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08.
Assaigs d'informació complementària.
De les estructures projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els
controls preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:
Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de prescripcions tècniques particulars.
Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions
tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats.
Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l'estructura.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-08.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó
endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques de l'element formigonat.
____________________________________________________________________________
E4 - ESTRUCTURES
E4B - ARMADURES PASSIVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4BA3000,E4BADC88.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements
estructurals de formigó, a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils d'acer.
S'han considerat les armadures per als elements següents:
Elements estructurals de formigó armat
Ancoratge de barres corrugades en elements de formigó existents
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Tallat i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
Neteja del fons de l'encofrat
Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
Subjecció de l'armadura a l'encofrat
Per armadures ancorades a elements de formigó existents inclou també:
Perforació del formigó
Neteja del forat
Injecció de l'adhesiu al forat
Immobilització de l'armadura durant el procés d'assecat de l'adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de l'EHE i l'UNE 36831.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a
la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells.
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera que totes les barres quedin recobertes de formigó.
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern.
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal.
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona
d'empalmament.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
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Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega.
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura.
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de
la menor de les dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en
l'apartat 69.4.3.1 de l'EHE.
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'artícle 69.4.3.2 de l'EHE, seguint els procediments establerts en la UNE 36832.
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres
properes, ha de seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2.
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes.
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE amb els procediments descrits en la UNE 36832.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura.
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics.
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir
l'especificat en l'artícle 69.5.2.6 de l'EHE.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva posició durant l'abocada i la compactació del formigó.
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura
quan les armadures estiguin a l'encofrat.
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments.
Quan és necessari recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col·locar una malla de repartiment en mig d'aquest gruix, en la zona de tracció, segons s'especifica a l'article
37.2.4.1 de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar soterrats.
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE,
en funció de la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 8.2.1 de la mateixa norma.
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de
garantir la durabilitat de la peça.
Distància lliure armadura parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent)
Distància lliure barra doblegada - parament: >= 2 D
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1.
Toleràncies d'execució:
Llargària solapa: - 0 mm, + 50 mm
Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm)
Posició:
En series de barres paral·leles: ± 50 mm
En estreps i cèrcols: ± b/12 mm
(on b es el costat menor de la secció de l'element)
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
BARRES CORRUGADES:
Es poden col·locar en contacte tres barres, com a màxim, de l'armadura principal i quatre en el cas de peces comprimides, formigonades en posició vertical, on no sigui
necessari realitzar empalmaments en les armadures.
El diàmetre equivalent del grup de les barres no ha de ser de més de 50 mm. (on diàmetre equivalent es el de la secció circular equivalent a la suma de les seccions de les
barres que formen el grup).
Si la peça ha de suportar esforços de compressió i es formigona en posició vertical, el diàmetre equivalent no ha de ser de més de 70 mm.
No s'han de solapar barres de D >= 32 mm sense justificar satisfactòriament el seu comportament.
Els empalmaments per solapa de barres agrupades han de complir l'article 69.5.2.3 de l'EHE.
Es prohibeix l'empalmament per solapa en grups de quatre barres.
En la zona de solapament s'ha de disposar armadures transversals amb secció igual o superior a la secció de la barra solapada més gran.
Distància lliure vertical i horitzontal entre 2 barres aillades consecutives: >= D màxim, >= 1,25 granulat màxim, >= 20 mm
Distància entre els centres dels empalmaments de barres consecutives, segons direcció de l'armadura: >= longitud bàsica d'ancoratge (Lb)
Distància entre les barres d'un empalmament per solapa: <= 4 D
Distància entre barres traccionades empalmades per solapa: <= 4 D, >= D màxim, >= 20 mm, >= 1,25 granulat màxim
Llargària solapa: a x Lb neta:
(on: a coeficient indicat en la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.2 de la EHE).
MALLA ELECTROSOLDADA:
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 69.5.2.4 de l'EHE.
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta:
Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE)
Llargària de la solapa en malles superposades:
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb
Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
La llargària de la barra ancorada al formigó existent, i de la part lliure, han de ser les indicades a la DT, o en el seu defecte, superiors a la llargària neta d'ancoratge determinada
segons l'article 69.5.1.2 de l'EHE.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi
una curvatura constant en tota la zona.
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé.
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat
en la taula 69.8.2 de l'EHE-08
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol
material residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics.
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
El formigó on s'ha de fer l'ancoratge ha de tenir una edat superior a quatre setmanes.
La perforació ha de ser recta i de secció circular.
El diàmetre de la perforació ha de ser 4 mm més gran que el de la barra que s'ha d'ancorar i 500 mm més llarg a la llargària neta d'ancoratge de la mateixa.
La perforació s'ha de buidar de pols abans de col·locar l'adhesiu.
L'adhesiu s'ha de preparar seguint les tècniques del fabricant, i s'ha d'utilitzar dins del temps màxim fixat per aquest.
Rehabilitació Edifici B Alberg Mare de Dèu de Montserrat Plec Condicionst Tècniques: 100

La temperatura del formigó a l'hora d'introduir l'adhesiu ha d'estar compresa entre 5º i 40ºC.
Al omplir la perforació amb l'adhesiu cal evitar que resti aire oclús.
Cal recollir les restes d'adhesiu que surtin quan s'introdueixi la barra a la perforació.
Una vegada introduïda la barra fins a la seva posició definitiva, no es pot rectificar la seva posició.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BARRES CORRUGADES:
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.
El pes s'obtindrà amidant la llargària total de les barres (barra+cavalcament)
L'escreix d'amidament corresponent als retalls està incorporat al preu de la unitat d'obra com a increment del rendiment (1,05 kg de barra d'acer per kg de barra ferrallada,
dins de l'element compost)
MALLA ELECTROSOLDADA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
BARRES ANCORADES A ELEMENTS DE FORMIGÓ EXISTENTS:
Unitat de barra ancorada, executada d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista.
Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels següents punts:
Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades.
Rectitud.
Lligams entre les barres.
Rigidesa del conjunt.
Netedat dels elements.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència
son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades.
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E4 - ESTRUCTURES
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4D9 - ALLEUGERIDORS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS I RETICULARS, I PER A LLOSES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4D93EA6.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació dels cassetons de ceràmica, de poliestirè o de morter de ciment, o alleugeridor cilíndric de malla metàl·lica, que han de formar l'alleugeriment dels
sostres nervats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació del pla de recolzament
Marcat de les línies de replanteig dels cassetons
Col·locació dels cassetons o del alleugeridor
Alineació dels cassetons segons l'amplària dels nervis
CONDICIONS GENERALS:
L'encofrat ha de ser suficientment rígid i resistent per a garantir les toleràncies dimensionals i suportar, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques
i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Els encofrats alleugeridors han de tenir hermeticitat per a que no penetri al seu interior la beurada de formigó.
Els cassetons han d'estar col·locats a tocar i han d'impedir l'entrada de pasta pels junts. Han d'estar alineats amb la cara exterior dels nervis.
No s'han d'ocupar els espais que s'han de massissar de formigó, d'acord amb la DT.
Els encofrats alleugeridors cilíndrics de malla metàl·lica, han d'estar subjectats de forma adient als encofrats exteriors perquè no es moguin durant l'abocat i compactació del
formigó, de forma que no surin a l'interior de la massa de formigó fresc.
Toleràncies d'execució:
Replanteig parcial amb l'eix paral·lel als nervis: ± 5 mm/m
Replanteig total amb l'eix paral·lel als nervis: ± 50 mm
Planor: ± 5 mm/m, ± 15 mm/total
Han d'estar col·locats ben alineats de manera que no comportin cap disminució de la secció dels nervis del sostre.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació dels cassetons s'ha de fer tenint cura que no rebin cops que puguin fer-los malbé.
En sostres unidireccionals de biguetes pretensades, s'anivellaran els sotaponts, es col·locaran le bigues amb l'intereix especificat als plànos mitjaçant els alleugeridors dels
extrems, i enllestida aquesta fase s'ajustaran els puntals i es colocaran la resta de cassetons
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície alleugerida, amidada segons les especificacions de la DT i amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* 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)
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E4 - ESTRUCTURES
E4D - MUNTATGE I DESMUNTATGE D'ENCOFRATS I COL·LOCACIO D'ALLEUGERIMENTS
E4DA - MUNTATGE I DESMUNTAGE D'ENCOFRATS PER A SOSTRES NERVATS UNIDIRECCIONALS

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4DA1DX0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen el motlle on s'abocarà el formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació del pla de recolzament
Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat
Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant
Tapat dels junts entre peces
Col·locació dels dispositius de subjecció i travament
Aplomat i anivellament de l'encofrat
Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui
Humectació de l'encofrat, si és de fusta
Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat.
CONDICIONS GENERALS:
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits com a mínim:
Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat
Plànols executius del cindri i els seus components
Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, grapes, etc..
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa,
càrregues, desclavament i desmantellament.
La DF disposarà d'un certificat on es garantitzi que els seus components compleixen amb les especificacions del plec de condicions tècniques.
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments
ni deformacions perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que comporta el seu formigonament i compactació.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els
panells han rebut tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes.
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment
s'hagin d'unir per a treballar solidàriament.
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en
dissolució.
Els encofrats hauran de complir les característiques següents:
Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada
Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica
Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres
Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de toleràncies
Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat
Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni sotragades.
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar.
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de l'encofrat.
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits.
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se utilitzar els
següents procediments:
Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals
Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i rigidesa suficients
Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure retracció del formigó.
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF.
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o
d'altres causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar
abans dels set dies, amb les mateixes salvetats anteriors.
La DF podrà reduir els plaços anteriors quan ho consideri oportú.
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs
d'informació que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat.
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense l'autorització de la DF.
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al ras del parament.
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura,
per tal de poder avaluar el seu comportament durant l'execució
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada
durant el formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà autoritzar un segellant adient
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament:
Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm
Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000
Planor:
Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió
Per a revestir: ± 15 mm/m
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament:
+-------------------------------------------------------------------+
¦
¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦
¦
¦-----------------¦
¦
¦
¦
¦
¦Parcial ¦ Total ¦
¦
¦
¦
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm ¦± 10 mm ¦
¦

¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Murs
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 20 mm ¦
± 50 mm
¦
¦Recalçats
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦
¦± 20 mm ¦
¦
¦Riostres
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Basaments
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Enceps
¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Pilars
¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
¦Bigues
¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 % ¦ ± 2 mm ¦
¦
¦Llindes
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Cèrcols
¦
¦
¦ ± 10 mm ¦ ± 5 mm ¦
¦
¦Sostres
¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦
¦
¦
¦
¦Lloses
¦
¦± 50 mm ¦ - 40 mm ¦ ± 2 % ¦
± 30 mm/m ¦
¦
¦
¦
¦ + 60 mm ¦
¦
¦
¦Membranes
¦
¦± 30
¦
¦
¦
¦
¦Estreps
¦
¦± 50 mm ¦ ± 10 mm ¦± 10 mm ¦
¦
+-------------------------------------------------------------------+
MOTLLES RECUPERABLES:
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció dels nervis de l'estructura.
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures.
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis formigonats.
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar.
FORMIGÓ PRETENSAT:
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges.
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la
transmissió de l'esforç de pretesat al formigó.
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord amb el tesat de les armadures.
FORMIGÓ VIST:
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, sense rebaves ni irregularitats.
S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades.
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors.
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes.
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les condicions en que s'han d'utilitzar.
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura.
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que
recuperin la seva forma correcta.
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar.
El formigonat s'ha de fer durant el periode de temps en el que el desencofrant sigui actiu.
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en
què s'ha formigonat cada element.
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades.
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els
esforços als que estarà sotmès amb posterioritat.
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així
com de les articulacions.
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF.
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels sotaponts i puntals als sostres.
ELEMENTS VERTICALS:
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat.
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament
vertical i horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària.
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements verticals d'esveltesa més gran de 10.
ELEMENTS HORITZONTALS:
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest
conservi una lleugera concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum.
Es realitzarà un estudi particular de l'apuntalament, que figurarà al projecte de l'estructura si:
Pes propi dels sostres > 5 kN/m²
Alçària dels puntals > 3,5 m
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal asegurar que no
assentaran.
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars
En sostres de biguetes armades s'han de col·locar els apuntalats anivellats amb els recolzaments i sobre aquests s'han de col·locar les biguetes
En sostres de biguetes pretensades s'han de col·locar les biguetes i s'han d'ajustar tot seguit els apuntalats
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill
Els sotaponts es col·locaran a les distàncies indicades als plànols d'execució del sostre d'acord amb l'apartat 59.2. de l'EHE-08
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat.
En sostres unidireccionals l'ordre de retirada dels puntals serà des del centre del buit cap als extrems, en voladius des de la volada cap al recolçament
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades o plàstics.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el formigó.
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius
o altres sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats.
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb els criteris següents:
Rehabilitació Edifici B Alberg Mare de Dèu de Montserrat Plec Condicionst Tècniques: 101

Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també
l'encofrat necessari per a conformar el perímetre dels forats.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* 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)
____________________________________________________________________________
E4 - ESTRUCTURES
E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
E4E2 - PARETS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4E26814,E4E24515,E4E2561L.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb
morter de ciment, morter mixt o morter de ciment blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig de les parets
Col·locat 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 blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter
Repàs dels junts i neteja del parament
Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals
Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser estable, resistent i ha d'estar aplomada.
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 filades han de ser horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts han d'estar plens de morter.
Per a la realització de totes les singularitats, els junts han de coincidir amb el modulat general.
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.
Si l'acord amb d'altres parets és articulat, la unió s'ha de fer per mitjà d'elements auxiliars, d'acord amb els criteris fixats per la DF.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
El coronament d'ampits s'ha de fer amb peces llinda plenes de formigó i armades.
Els brancals i les peces que formen els junts de control han de ser senceres, plenes de formigó i armades, formant un pilar del terra al sostre.
El recolzament del sostre a la paret ha de ser suficient per a transmetre-li tots els esforços i en qualsevol cas ha de ser com a mínim 65 mm.
Ha d'haver-hi els junts de dilatació necessaris per tal de permetre els moviments de l'element sense que aquest quedi afectat en les seves prestacions. La forma, disposició i
dimensions dels junts han de complir l'especificat a la DT.
Les regates, en el seu cas, han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
En murs de gruix < 200 mm, el reenfonsat dels junts, en el seu cas, ha de tenir una fondària <= 5 mm.
Gruix dels junts:
Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Cavalcament de la peça en una filada: >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Massissat del junt vertical:
Alçària de morter: Gruix de la peça
Fondària del morter: >= 0,4 x través de la peça
Recolzament de càrregues puntuals: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
L'element executat ha de complir les toleràncies definides a la DT o en el seu defecte, les següents:
Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm
Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm
Distància entre obertures: ± 20 mm
Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total
Gruix dels junts: ± 2 mm
Aplomat en una planta: ± 20 mm
Aplomat total: ± 50 mm
Axialitat: ± 20 mm
Planor dels paraments en 1 m: ± 5 mm
Planor dels paraments en 10 m: ± 20 mm
Gruix:
Fàbrica al llarg o través: + 5%
Altres fàbriques: ± 25 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
S'ha d'humitejar la zona del junt del bloc per col·locar. No s'ha d'humitejar si el bloc conté additiu hidrofugant.
Les peces que han de reblir-se de formigó han de tenir la humitat necessària abans de l'abocada, per tal de no absorbir l'aigua del formigó. Si el bloc conté additiu hidrofugant,
ha d'estar sec.
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.
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No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.
El formigó de brancals, de junts de control i d'acords de parets, s'ha d'abocar per tongades, i ha de quedar compactat i sense buits dins de les peces.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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:
Humitat dels blocs
Col·locació
Obertures
Travat
Junts de control
Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa
vigent.
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. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
E4 - ESTRUCTURES
E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
E4E8 - CÈRCOLS D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4E8UXCE.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de cèrcol en parets estructurals portants o de travament, format per peces de morter de ciment premoldejades en forma d'U, col·locades amb morter de ciment, morter
mixt o morter de ciment blanc amb sorra de marbre, per a quedar vistos o per revestir.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació del pla de recolzament
Col·locació de les peces humitejant la superfície de contacte amb el morter.
Anivellament i aplomat del element
Repàs dels junts i neteja del parament
Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i temperatures elevades
Protecció de l'element dels cops, rascades i esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
L'element col·locat ha de quedar pla, anivellat i aplomat amb la paret.
Ha d'estar format per peces senceres col·locades boca amunt, que posteriorment s'han d'armar i formigonar.
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.
Els junts han de ser plens i enrasats sempre que la DF no fixi cap altra condició.
Gruix dels junts:
Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2): 8-15 mm
Morter de junt prim (UNE-EN 998-2): 1- 3 mm
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 5 mm
Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
Planor: ± 10 mm/2 m
Gruix dels junts: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Abans de l'abocada del formigó, s'ha d'humitejar la filada de blocs de morter de ciment que fan d'encofrat.
Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
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Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
____________________________________________________________________________
E4 - ESTRUCTURES
E4E - ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
E4EZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESTRUCTURES D'OBRA DE FÀBRICA DE BLOCS DE MORTER DE CIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4EZ3000,E4EZQ024.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Massissat d'estructures d'obra de fàbrica de blocs de morter de ciment o d'argila expandida, i armadures per al reforç d'estructura de fàbrica de blocs de morter de ciment,
d'argila expandida o de blocs de ceràmica d'argila alleugerida.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Muntatge i col·locació de l'armadura de reforç de parets de blocs de morter de ciment, d'argila expandida o de blocs ceràmics alleugerits, formada per barres corrugades,
col·locades a l'interior dels blocs o en els junts horitzontals
Formigonament de la fabrica de blocs, amb formigó de central o elaborat a l'obra i col·locat manualment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En el cas d'armadures:
Preparació de la zona de treball
Tallat i doblegat de l'armadura
Neteja de les armadures
Col·locació dels separadors
Muntatge i col·locació de l'armadura
Subjecció dels elements que formen l'armadura
En el cas de formigonament:
Preparació de la zona de treball
Humectació de l'encofrat
Abocada del formigó
Compactació del formigó mitjançant vibratge
Cura del formigó
Protecció de la paret de qualsevol acció mecànica no prevista en càlcul
ARMADURES:
Les armadures col·locades han de ser netes, sense òxids no adherents, pintures, greixos ni altres substàncies perjudicials.
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a
la DT.
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes.
El recobriment de protecció, en el seu cas, ha de ser continu i uniforme en tota l'armadura.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF.
L'ancoratge pot ser per prolongació recta, ganxo, potes o forquilla.
No s'accepten els ancoratges per prolongació recta o potes, en barres llises de diàmetre > 8 mm.
No s'accepten els ancoratges per ganxos, potes o forquilla, en barres sotmeses a esforços de compressió.
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.
Diàmetre nominal de les barres: >= 6 mm
Distància lliure entre dues armadures solapades: >= 2D, >= 20 mm
Distància lliure entre armadures properes paral·leles: >= mida granulat màxim + 5 mm; >= D màxim; >= 10 mm
Gruix del recobriment de l'armadura: >= 20 mm, >= D
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a l'UNE 36831.
FORMIGONAMENT:
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa.
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT.
En compactar el formigó han de quedar plens tots els forats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ARMADURES:
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi
una curvatura constant en tota la zona.
S'ha d'utilitzar separadors o estreps si és necessari per a garantir el recobriment mínim.
Les armadures s'han de subjectar entre elles, quan sigui necessari, per tal de garantir que mantinguin la seva posició durant la col·locació del morter o formigó.
FORMIGONAMENT:
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior
a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida.
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C.
La zona que s'ha de formigonar, ha d'estar neta, sense restes de morter o runa.
En el moment de l'abocada la fàbrica ha de tenir la resistència necessària per tal de suportar la pressió del formigó fresc.
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que
es produeixin disgregacions.
S'ha d'abocar en els forats o en la canal formada per les peces.
Ha de tenir la docilitat necessària per tal d'omplir completament els forats en els que s'aboca i sense segregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARMADURES:
kg de pes calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris següents:
El pes unitari per al càlcul ha de ser el teòric

Per a poder utilitzar un valor diferent del teòric cal l'acceptació expressa de la DF
FORMIGONAMENT:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
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E4 - ESTRUCTURES
E4Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A ESTRUCTURES
E4ZW - ANCORATGES PER A ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E4ZW1350.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements d'ancoratge per a estructures d'acer.
S'han considerat els elements següents:
Ancoratges amb tac d'expansió d'acer, o tac químic, amb cargol, volandera i femella per a fixació de perfils metàl·lics a estructura de formigó.
Ancoratges amb perns de connexió soldats a perfils de planxa col·laborant d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En els ancoratges amb tac d'acer o químic:
Preparació de la zona de treball
Replanteig de la situació dels ancoratges
Execució dels forats
Neteja del forat
Col·locació dels ancoratges
En els ancoratges amb perns de connexió:
Preparació de la zona de treball
Replanteig de la situació dels ancoratges
Soldadura del pern a la planxa
Comprovació de la unitat d'obra
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:
El forat ha de ser perpendicular a la superfície del parament.
La profunditat del forat en el material de base portant ha de ser l'adequada en funció de les característiques geomètriques del tac utilitzat.
Les distàncies mínimes entre la posició dels ancoratges i el cantell del material de base han de ser suficients per a garantir les característiques mecàniques de l'ancoratge,
d'acord amb les indicacions del fabricant de l'ancoratge.
El cargol s'ha d'apretar mitjançant una clau dinamomètrica, amb un moment de valor especificat en el càlcul de l'ancoratge.
TAC D'EXPANSIÓ:
El tac ha de quedar a nivell amb la cara exterior de l'element a fixar.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de la fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
Diàmetre ancoratge ¦
¦
¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Diàmetre de la broca (mm)
¦
15 ¦
18 ¦
24 ¦
¦ Longitud ancoratge (mm)
¦ 109 ¦ 130 ¦ 152 ¦
¦ Profunditat mínima encastament (mm) ¦
88 ¦ 100 ¦ 125 ¦
¦ Gruix màxim element a fixar (mm)
¦
20 ¦
25 ¦
25 ¦
¦ Par de apriete màxim (Nm)
¦
50 ¦
80 ¦ 120 ¦
+---------------------------------------------------------------+
TAC QUÍMIC:
L'espàrrec ha d'estar introduït al forat la fondària que indica el fabricant.
Si el tac ha d'estar sotmès a una càrrega dinàmica, cal tenir en compte la disminució de la càrrega de trencament a causa de la fatiga del material.
+---------------------------------------------------------------+
¦
¦
Diàmetre ancoratge ¦
¦
¦ 10 mm ¦ 12 mm ¦ 16 mm ¦
¦---------------------------------------¦-------¦-------¦-------¦
¦ Diàmetre de la broca (mm)
¦
12 ¦
14 ¦
18 ¦
¦ Longitud ancoratge (mm)
¦ 130 ¦ 160 ¦ 190 ¦
¦ Profunditat mínima encastament (mm) ¦
90 ¦ 110 ¦ 125 ¦
¦ Gruix màxim element a fixar (mm)
¦
21 ¦
28 ¦
38 ¦
¦ Par de apriete màxim (Nm)
¦
35 ¦
60 ¦ 120 ¦
+---------------------------------------------------------------+
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:
Els perns han d'estar col·locats a la part baixa de l'ona, en el punt de contacte de la planxa amb la biga sobre la que es recolza.
El pern ha d'anar soldat sobre una única planxa.
No s'han de soldar els perns en els cavalcaments de les planxes.
Ha de quedar perpendicular a la planxa.
Ha d'assentar sobre una superfície llisa.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
ANCORATGE AMB TAC D'ACER O QUÍMIC:
El sistema emprat per taladrar el forat ha de ser per rotació, o per rotació i percussió, en funció del material de base.
El diàmetre de la broca ha de ser l'especificat segons el diàmetre del tac.
El forat s'ha de fer sempre perpendicular a la superfície exterior del material de base.
Si durant la realització del forat es troba una barra de l'armadura, cal interrompre el procés.
No es travessarà cap armadura sense l'autorització expressa de la DF
Cal netejar de forma acurada el forat, eliminant la pols i les restes de material bufant amb un aparell adequat.
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El muntatge de dispositius d'ancoratge s'ha de realitzar seguint estrictament les especificacions pròpies del tipus utilitzat. Si el tac es de tipus químic, cal utilitzar el cartutx de
resina subministrat pel fabricant del tac.
Si el cartutx es del tipus càpsula, s'ha d'introduir sencer, i sense obrir a la perforació. Una vegada al seu lloc, s'introduirà la varilla, punxant el centre de la càpsula.
Si el cartutx es del tipus amb aplicador exterior, cal utilitzar cartutxos que no estiguin oberts ni caducats, i seguir el procediment indicat pel fabricant. La primera manxada de
l'aplicador es llençarà. L'aplicador s'ha d'introduir fins al fons de la perforació, i anar omplint el forat des del fons cap a l'exterior.
Si el tac es de tipus químic, cal esperar els temps recomanats pel fabricant, abans de cargolar i posar en càrrega l'ancoratge.
Un cop s'hagin col·locat els ancoratges i abans de cargolar, s'ha d'eliminar d'ells qualsevol substància que pugui ser perjudicial per al seu comportament eficaç.
No s'han de provocar danys a la rosca del tac duran el muntatge.
ANCORATGE AMB PERNS DE CONNEXIÓ:
La superfície de la planxa sobre la que s'ha de soldar el pern ha d'estar lliure de greixos, pintures i òxids.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'ancoratge definida segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E5 - COBERTES
E51 - TERRATS
E511 - ACABATS DE TERRATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E511HAFK.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa d'acabat per a terrats de diferents materials.
S'han considerat els tipus següents:
Acabat amb paviment flotant:
Acabat amb peces prefabricades de formigó alleugerit i filtrant amb base de poliestirè expandit, col·locat sense adherir.
Acabat amb capa granular:
Capa de protecció de grava o de palet de riera natural o amb material reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per
al tractament d'aquests residus
Acabat amb paviment fix:
Capa de protecció de formigó lleuger d'argila expandida.
Paviment de rajola ceràmica col·locada amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Acabat amb peces prefabricades de formigó:
Replanteig de les peces
Col·locació de les peces en sec sobre el suport
Capa de protecció amb material granular:
Replanteig del nivell
Abocada i estesa del granulat
Capa de protecció amb formigó lleuger:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Abocat del material i reglejat de la superfície
Cura i protecció del material
Paviment de rajola ceràmica:
Replanteig de l'especejament
Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
Rejuntat dels junts
Neteja del paviment
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'acabat ha de ser resistent a la intempèrie en funció de les condicions ambientals previstes.
Ha de tenir un pes suficient per tal de contrarestar la succió del vent.
El material ha de tenir una forma i dimensions compatibles amb el pendent.
Els junts de dilatació han de coincidir amb els junts de la coberta.
Han de quedar situats en el perímetre exterior i interior de la coberta i en la trobada amb paraments verticals i elements passants.
El junt ha de quedar ple amb un material elàstic.
El segellat del junt, en el seu cas, ha de quedar enrasat amb la capa d'acabat de la coberta.
Amplària del junt: >= 3 cm
PAVIMENT FIX:
Hi haurà junts de dilatació que han d'afectar a les peces, al morter i a la capa d'assentament del paviment.
Dimensions màximes de la quadrícula entre junts de dilatació:
Cobertes ventilades: <= 5 m
Cobertes no ventilades: <= 7,5 m
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
El paviment ha de quedar pla, formant una quadrícula de lloses alineades en les dues direccions, amb el junt sense emmorterar.
Separació entre peces: <= 0,2 cm
Junts perimetrals: >= 1 cm
Toleràncies d'execució:
Planor: ± 5 mm/2 m
Nivells: ± 10 mm/total
Alineació de les filades: <= 2 mm/m, <= 10 mm/total
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
Pendent (col·locat en sec): <= 5%
Toleràncies d'execució:
Gruix de la capa: ± 10 mm
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
La capa ha de tenir un gruix uniforme, sense interrupcions o discontinuïtats.
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
Toleràncies d'execució:
Gruix: - 10 mm
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Nivell: ± 10 mm
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
El paviment ha de quedar pla en els trams previstos.
Les peces han de quedar col·locades deixant junts entre elles. Aquests han de quedar plens de morter.
Si es fa amb dos gruixos de rajola, aquests han d'anar col·locats a trencajunt. Els junts de la capa superior han de quedar plens de morter.
Separació entre peces: 0,2 - 0,5 cm
Toleràncies d'execució:
Planor: ± 5 mm/2 m
Nivells: ± 10 mm/total
Alineació de les filades: <= 5 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
S'han de disposar passadissos i zones de treball amb una capa de protecció d'un material apte per a cobertes transitables amb la finalitat de facilitar el trànsit en la coberta per
a realitzar les operacions de manteniment i evitar el deteriorament del sistema.
ACABAT AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ:
Si es treballa sobre làmina asfàltica, la temperatura s'ha de mantenir entre 5°C i 25°C.
El replanteig exigeix l'aprovació de la DF.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB MATERIAL GRANULAR:
Abans d'estendre la grava, es netejarà la coberta de restes de formigó, ferralla, fustes i de qualsevol material o runa.
La capa de grava o palet de riera s'estendrà amb rasclet
L'alçària d'abocada ha de ser de menys de 50 cm sobre poliestirè extruït i d'1 m sobre elements de fàbrica.
CAPA DE PROTECCIÓ AMB FORMIGÓ LLEUGER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
S'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim:
15 dies en temps calorós i sec
7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
PAVIMENT DE RAJOLA CERÀMICA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
S'han de col·locar a truc de maceta.
No s'ha de trepitjar el paviment fins al cap de 48 h d'haver-se col·locat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Preparació i neteja de la superfície d'assentament.
Replanteig de nivells.
Aportació de material, amb especial atenció a l'alçada d'abocada.
Comprovació del gruix i les pendents.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual i control geomètric de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________
E5 - COBERTES
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5Z15A2B.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà
Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà
Bigueta de formigó precomprimit
Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà
Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig dels pendents
Abocat del material i reglejat de la superfície
Execució de l'acabat, en el seu cas
Curat i protecció del material

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig dels pendents
Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
Abocat del material i reglejat de la superfície
Formació de pendents amb biguetes de formigó:
Replanteig
Col·locació de l'element
Execució de les unions
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:
Replanteig de les pendents
Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
Anivellat del remat superior per a rebre el tauler
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components
de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:
Nivells: ± 10 mm
Pendents: ± 0,5%
Planor: ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim: <= 50 cm
Gruix mínim: >= 5 cm
Distància entre mestres: <= 2 m
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
Les biguetes han d'estar unides sòlidament als elements de suport.
Les biguetes s'han de recolzar en els elements de suport de manera que això no faci disminuir la secció de la peça.
Si l'element de suport és d'acer laminat, s'han de col·locar els connectors necessaris per a garantir la unió entre aquest i la bigueta.
Toleràncies d'execució:
Distància entre eixos de les biguetes: ± 5 mm
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats perpendicularment.
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors.
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Alçària: <= 4 m
Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m
Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m
Toleràncies d'execució:
Replanteig:
Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm
Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm
Aplomat: ± 10 mm
Separació entre les peces: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir
manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:
15 dies en temps calorós i sec
7 dies en temps humit
No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB BIGUETES DE FORMIGÓ:
S'han de col·locar de manera que no rebin cops que els puguin fer malbé.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig dels pendents
Abocat del material i reglejat de la superfície
Execució de l'acabat, en el seu cas
Curat i protecció del material
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
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:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________
E5 - COBERTES
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5Z2FD4A,E5Z26D30.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els tipus següents:
Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix
Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre
Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter
Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques
Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques
Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques
Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort
Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter
Solera de placa prefabricada de formigó col·locada amb morter i recolzada
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de capa de protecció de morter de ciment:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.)
Abocat del material i reglejat de la superfície
Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas
Execució de l'acabat, en el seu cas
Cura i protecció del material
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada:
Replanteig de les peces
Col·locació de les peces amb morter
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:
Replanteig de les peces
Clavat de les peces al suport
CAPA DE PROTECCIÓ:
Ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:
Ha de tenir junts de retracció.
Junts de retracció:
Fondària: >= 0,7 cm
Amplària: aprox. 0,4 cm
Separació entre els junts: <= 500 cm
Toleràncies d'execució:
Gruix de la capa de protecció de morter de ciment: ± 5 mm
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.
Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcaments: >= 12 cm
SOLERA:
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats
Rehabilitació Edifici B Alberg Mare de Dèu de Montserrat Plec Condicionst Tècniques: 105

mecànicament als suports.
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre
envanets de sostremort han de quedar independents dels suports.
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors.
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Toleràncies d'execució:
Nivell de solera: ± 10 mm
Planor:
Solera de material ceràmic: ± 5 mm/2 m
Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat: ± 10 mm/2 m
SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a tocar i col·locats a trencajunt.
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la
planxa.
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm
Recolzament sobre suport: >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
Pendent: ± 0,5%
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm
Recolzament sobre suport: >= 2 cm
Distància entre les fixacions situades en cantells: <= 15 cm
Distància entre les fixacions situades a l'interior: <= 30 cm
Distància entre els cargols de reforç: <= 90 cm
Toleràncies d'execució:
Pendent: ± 0,5%
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts longitudinals han de ser a tocar.
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre ells.
Separació de les fixacions de la vora del panell: >= 2 cm
Penetració de les fixacions al suport: >= 2 cm
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:
La solera ha de ser plana i resistent.
Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm
Distància entre junts de dilatació: <= 5 m
Toleràncies d'execució:
Separació d'elements verticals: ± 5 mm
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:
La solera ha de ser plana i resistent.
Les plaques s'han de col·locar sobre envanets de sostremort.
Els nervis de les plaques han de ser perpendiculars a la línia de pendent màxim i han de quedar alineats.
Les peces han d'estar ancorades al portell als suports.
Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm
Distància entre junts de dilatació: <= 5 m
Distància entre els suports: = llargària placa
Toleràncies d'execució:
Distància entre els suports: + 20 mm
Alineació dels nervis: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
SOLERA DE PLACA PREFABRICADA DE FORMIGÓ:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
Les plaques d'arrencada de la solera s'han de collar amb morter fins al primer nervi per a evitar que es desplacin. La resta s'ha de col·locar en sec i s'ha de rejuntar amb morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E5 - COBERTES
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
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E5ZF - ACROTERIS, GÀRGOLES I IMPOSTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5ZFQS00I5VS.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'elements per a l'expulsió de l'aigua de la coberta
S'han considerat els elements següents:
Acroteri i minvell de dues peces de planxa col·locades amb fixacions mecàniques.
Acroteri alt en pendent de planxa col·locada amb fixacions mecàniques.
Acroteri lateral o baix en pendent amb muntants, de planxa col·locada amb fixacions mecàniques.
Acroteri amb peça en forma d'L de ceràmica, col·locada amb morter i acabat amb planxa col·locada amb fixacions mecàniques
Gàrgola de PVC amb reixeta, col·locada amb fixacions mecàniques
Gàrgola de planxa, col·locada amb soldadura
Gàrgola de pedra, col·locada amb morter
Protecció d'imposta amb planxa, col·locada amb fixacions mecàniques
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Element de planxa col·locat amb fixacions mecàniques:
Replanteig de l'element
Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
Execució dels junts entre làmines
Acroteri de peça ceràmica:
Neteja i preparació del suport
Replanteig de l'element
Col·locació de la peça ceràmica collada amb morter sobre el suport i recobriment d'aquesta amb planxa metàl·lica fixada mecànicament
Execució dels junts entre làmines
Gàrgola col·locada amb soldadura:
Neteja i preparació del suport
Replanteig de l'element
Col·locació de l'element amb soldadura
Gàrgola de pedra col·locada amb morter:
Replanteig de l'element
Neteja i preparació del llit d'assentament
Col·locació de l'element
Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja final
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
En els elements formats per vàries peces, el sentit del cavalcament ha de protegir l'element dels vents dominants i del recorregut de l'aigua.
En els elements col·locats amb fixacions mecàniques les peces han de quedar fixades al suport sòlidament mitjançant visos.
ELEMENT DE PLANXA:
Les planxes han de quedar col·locades de forma que es puguin moure lliurement en tots els sentits, respecte el suport
Les fixacions han de ser de metall compatible amb el de la planxa, en el cas de planxes de coure han de ser claus de coure o visos de bronze o aliatge de coure
Les fixacions han de quedar lleugerament inclinades, els caps no han de formar arestes vives que puguin fer malbé el metall.
Les grapes d'ancoratge han d'estar fixades als llistons o al tauler de fusta mitjançant fixacions mecàniques.
Els claus han de ser de secció circular o quadrada, cap gros, pla i dentats, no es poden utilitzar claus llisos.
Les fixacions han de quedar separades dels extrems de la planxa, per tal de no impedir els moviments de dilatació del metall.
La unió de planxes s'ha de fer, sempre que sigui possible per unió engrapada, per tal de permetre el lliure moviment de les planxes.
ACROTERI:
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Els junts entre les peces de planxa de zinc, s'han de soldar amb estany.
En els elements de planxa, les vores del junt de dilatació s'han de fer doblegades i encaixades.
L'acroteri amb abocador a la canal, ha de cavalcar sobre d'aquesta.
La peça ceràmica ha de recolzar sobre la paret perimetral i sobre l'envanet de sostremort. Verticalment ha de seguir el pla de façana.
Distància entre junts de dilatació: <= 600 cm
Distància entre els punts de fixació: <= 50 cm
Cavalcaments: >= 5 cm
Cavalcaments sobre la canal: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
Alineació: ± 5 mm/m, ± 10 mm/total
Horitzontalitats: ± 2 mm/m, ± 15 mm/total
ACROTERI DE PEÇA EN FORMA D'L DE CERÀMICA:
Toleràncies d'execució:
Alineació de la peça: ± 5 mm/m, ± 15 mm/total
Horitzontalitat de la peça: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
Desviació de la peça respecte al pla de façana: ± 2 mm
GÀRGOLA:
La gàrgola de planxa ha de quedar fixada sòlidament a l'acroteri mitjançant soldadura d'estany en tot el seu perímetre.
La gàrgola de PVC ha de quedar fixada mecànicament al suport horitzontal i collada a l'ampit amb morter.
La gàrgola de planxa ha de portar una reixeta per tal d'evitar l'entrada de cossos estranys.
Pendent cap a l'exterior: >= 1 cm
Amplària de l'estanyat en els extrems a soldar: >= 15 cm
Toleràncies d'execució:
Situació: ± 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENT DE PLANXA:
S'ha d'evitar el contacte directe de la planxa de zinc o plom amb el guix, els morters de ciment pòrtland frescos i les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.).
En el cas del zinc, a més, cal evitar el contacte amb la calç, l'acer no galvanitzat i el coure sense estanyar.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.
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ELEMENT DE PEÇA CERÀMICA O PEDRA COL·LOCADA AMB MORTER:
La peça s'ha d'humitejar abans de col·locar-la.
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
GÀRGOLA:
La gàrgola s'ha de col·locar abans de fer la impermeabilització del tram de la coberta.
La làmina de la impermeabilització s'ha de rematar dins de la gàrgola i s'hi ha d'adherir. En la gàrgola de PVC s'ha d'adherir de la mateixa forma que els junts entre làmines.
En la gàrgola de pedra, les peces s'han de col·locar sobre un llit de morter. Cal garantir l'estabilitat de la peça fins que el morter no hagi endurit i el conjunt sigui estable.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ACROTERI I PROTECCIÓ D'IMPOSTA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
GÀRGOLA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
____________________________________________________________________________
E5 - COBERTES
E5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
E5ZH - BONERES I REIXES DE DESGUÀS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E5ZH5MXD.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.
S'han considerat els tipus següents:
Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques
Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Bonera de fosa col·locada amb morter.
Reixa de desguàs d'acer galvanitzat amb bastiment format amb perfil L
Prolongació recta per a bonera de goma termoplàstica connectada al baixant.
S'han considerat les següents col·locacions per a la reixa de desguàs:
Fixada amb morter de ciment
Ancorada al formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
Replanteig de l'element
Col·locació de l'element
Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
Neteja i preparació del suport
Replanteig de l'element
Col·locació de l'element
Repàs dels junts i neteja final
Reixa ancorada al formigó:
Replanteig de l'element
Col·locació en l'element per formigonar
Prolongació recta per a bonera connectada al baixant:
Replanteig de l'element.
Connexió per pressió en el baixant.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El
impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.
La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Distància a paraments verticals: >= 50 cm
Distància de la bonera al baixant: <= 5 m
Diàmetre: > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua
Toleràncies d'execució:
Nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm
REIXA DE DESGUÀS:
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.
Junt entre el bastiment de suport i el paviment: 0,3 cm
Toleràncies d'execució:
Nivell entre el bastiment de suport i el paviment: - 5 mm
Nivell entre dues reixes consecutives: ± 1,4 mm
Nivell entre la reixa i el bastiment de suport: - 0,5 mm
Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment: ± 1 mm

Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total
PROLONGACIÓ RECTA:
Ha de quedar unit per pressió a l'extrem del baixant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i
fixant-la a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
REIXA ANCORADA AL FORMIGÓ:
S'ha de protegir durant el formigonament i ha de mantenir la posició prevista.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REIXA DE DESGUÀS RECTANGULAR:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
REIXA CIRCULAR:
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig
segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
E612 - PARETS DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E612LM1V.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.
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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:
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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.
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.
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No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
____________________________________________________________________________
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E63 - TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
E63Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TANCAMENTS DE PLAQUES CONFORMADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E63ZSA4J,E63ZSC4K,E63ZSB4K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada,
peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig de l'element
Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
Execució dels junts entre làmines
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.
Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
Verificació del replanteig
Verificació dels suports
Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Geometria dels remats i de la façana
Estanquitat dels junts
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.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E65 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES DE GUIX LAMINAT
E652 - ENVANS DE GUIX LAMINAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E65283BR,E6526BB5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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.
____________________________________________________________________________
E6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E66 - DIVISÒRIES AMB MAMPARES
E66A - DIVISÒRIES AMB MAMPARES DE PLAQUES SINTÈTIQUES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E66AA100,E66AB090,E66AUVID.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mampares per a formació de cabines sanitàries amb taulers de resines fenòliques (HPL) muntades amb accessoris d'acer inoxidable.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Mòdul frontal de cabina sanitària composat per una porta i un lateral fix
Mampara fixa per a divisòria entre cabines sanitàries
La unitat d'obra comprèn les operacions següents:
Replanteig
Col·locació dels elements de suport
Col·locació dels taulers
Muntatge de les portes i els seus accessoris
Acabament i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt acabat ha de ser estable.
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
Les fixacions dels perfils s'han de col·locar en els forats previstos.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 20 mm

Aplomat: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra segons les especificacions de la DT, i aprovada per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E72 - MEMBRANES AMB LÀMINES BITUMINOSES AMB AUTOPROTECCIÓ MINERAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E721HEP6.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Impermeabilització de cobertes amb membranes impermeables de varies capes formades amb materials bituminosos, sense protecció o amb autoprotecció mineral o metàl·lica,
els de la capa exterior o reparació de membranes existents amb làmines bituminoses.
S'han considerat els tipus de membranes següents:
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades adherides:
GA-1: Una làmina LBM-50/G, adherida al suport en calent
GA-2: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LO-40, adherides entre elles i al suport en calent
GA-5: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-24, adherides entre elles i al suport amb oxiasfalt
GA-6: Una làmina LBM-40/G, sobre làmina LBM-30, adherides entre elles i al suport en calent
Membranes amb autoprotecció mineral, col·locades amb fixacions mecàniques:
GF-1: Una capa o més de plaques asfàltiques
GF-2: Una capa o més de plaques asfàltiques sobre làmina LO-20 o LBM-24
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Membranes adherides, no adherides:
Neteja i preparació del suport
Aplicació de l'imprimació, en el seu cas
Execució de la membrana per varies capes
Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
Repàs dels junts
Membrana fixada mecànicament:
Neteja i preparació del suport
Execució de la membrana per varies capes
Resolució dels elements singulars (angles, junts, acords, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de la membrana ha de cobrir tota la superfície per impermeabilitzar.
La membrana col·locada ha d'estar formada, en tota la seva extensió, per les capes superposades previstes.
En la membrana formada per làmines amb autoprotecció, aquestes han de quedar col·locades en la capa exterior.
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de ser estanca.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES, ARMADURES BITUMINOSES O FULLS D'ALUMINI:
Totes les capes que formen la membrana han de quedar adherides entre elles.
La membrana col·locada adherida, ha de quedar adherida al suport en tota la superfície.
Els acords de la membrana amb els paraments verticals han de ser aixamfranats o corbats.
Les làmines han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua.
En les membranes formades per una sola làmina, aquests cavalcaments no han de coincidir amb els aiguafons ni amb els junts de dilatació de la capa de pendents.
Els cavalcaments han d'anar soldats en tota la seva llargària.
En les membranes formades per làmines adherides amb oxiasfalt, les capes d'oxiasfalt han de ser continues.
Les diferents làmines superposades han d'estar col·locades a trencajunt.
No hi ha d'haver bosses d'aire entremig de les làmines.
Angles (acord aixamfranat):
Base : >= 5 cm
Alçària : >= 5 cm
Radi (acord de mitjacanya): >= 5 cm
Dotació per capa:
+---------------------------------------------------+
¦
¦
Denominació
¦ Dotació per capa ¦
¦
¦
material
¦
(kg/m2)
¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦ Component ¦LBM-24
¦
>= 2,2
¦
¦ membrana ¦LO-30, LO-30/M
¦
>= 2,7
¦
¦
¦LO-40,
¦
>= 3,6
¦
¦
¦LBM-30, LBM-30/M
¦
>= 2,8
¦
¦
¦LBM-40, LBM-40/G
¦
>= 3,8
¦
¦
¦LBM-48
¦
>= 4,5
¦
¦
¦LBM-50/G
¦
>= 4,8
¦
¦
¦LAM-3
¦
>= 4,2
¦
¦
¦Full alumini
¦
>= 0,124
¦
¦
¦50 micres
¦
¦
¦
¦Full alumini
¦
>= 0,2
¦
¦
¦80 micres
¦
¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Material
¦Oxiasfalt OA
¦
>= 1,5
¦
¦adhesió
¦Màstic modificat
¦Valor mínim segons ¦
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¦
¦MM-II B
¦capa i/o membrana ¦
¦-----------¦-------------------¦-------------------¦
¦Imprimació ¦Emulsió bituminosa ¦
>= 0,3
¦
¦prèvia
¦
ED
¦
¦
+---------------------------------------------------+
Desplaçament de les làmines superposades:
2 làmines: >= 1/2 de l'amplària de la làmina
3 làmines: >= 1/3 de l'amplària de la làmina
4 làmines: >= 1/4 de l'amplària de la làmina
Toleràncies d'execució:
Nivells: ± 15 mm
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
La membrana ha de cavalcar sobre els paraments verticals 20 cm com a mínim i ha de quedar ben adherida en aquesta prolongació. Prèviament s'ha de donar una mà
d'imprimació a la paret.
Els junts de dilatació de la capa de pendents han de portar un material de reblert elàstic, compresible i compatible químicament amb els components de la impermeabilització.
La làmina ha de ser contínua sobre el junt.
Els acords amb els paraments verticals, boneres i altres elements que traspassin la membrana, han d'anar reforçats segons les especificacions fixades al seu plec de
condicions.
Cavalcament membranes de vàries làmines: >= 8 cm
Cavalcaments membranes d'una làmina:
Pendents = 0 o làmines autoprotegides: >= 12 cm
Pendents > 0 o làmines sense protecció:
Longitudinals: >= 8 cm
Transversals: >= 10 cm
Toleràncies d'execució:
Cavalcaments: ± 20 mm
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:
Els elements de la membrana han de quedar fixats sòlidament al suport amb tatxes d'acer.
En les membranes formades per una làmina bituminosa, abans de col·locar les plaques, el suport ha de quedar cobert per la làmina.
Les cabotes de les tatxes han de quedar sempre cobertes per un gruix de placa.
Les plaques han de cavalcar entre elles i protegir el sentit del recorregut de l'aigua. A cada punt ha d'haver-hi un mínim de dues plaques superposades.
El carener ha de quedar reforçat, de manera que a cada punt es superposin tres plaques.
Les plaques molt exposades al vent, o bé en contacte amb accessoris metàl·lics han de quedar adherides per aplicació d'escalfor o amb adhesiu asfàltic.
Cavalcaments:
De les plaques: >= 50%
De les làmines: >= 10 cm
Separació de les tatxes:
En les plaques: <= 35 cm
En les làmines: <= 50 cm
De la vora de la placa: >= 25 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient que oscil·li entre els -5°C per membranes amb làmines tipus LBM o els 5°C per a la resta, i els 35°C.
S'han d'aturar els treballs quan nevi o hi hagi neu o gel sobre la coberta, quan plogui o la coberta estigui mullada o quan la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.
La superfície del suport ha de ser uniforme, ha d'estar neta i no ha de tenir cossos estranys.
Si el suport és de formigó o de morter de ciment, cal que la superfície estigui ben endurida i seca.
No ha de tenir buits ni ressalts de més d'un 20% del gruix de la impermeabilització.
Característiques del suport:
Pendent:
PA-2, PA-3, PA-5: 1-10%
PA-6, PA-7: 1-15%
PA-8 PA-9: 0-15%
PN-1 PN-3, PN-6: 1-5%
PN-7 PN-8: 0-5%
GA-1,GA-2,GA-5,GA-6: >= 1%
MA-2: >= 10%
MA-3: >= 5%
MA-4: 5-15%
GF-1: >= 20%
GF-2: >= 15%
Planor: ± 5 mm/2 m
Rugositats: <= 1 mm
Resistència a la compressió: >= 200 kPa
Humitat: <= 5%
En general, no s'han d'utilitzar en la mateixa membrana els materials següents:
Materials a base de betums asfàltics i màstics de quitrà modificat
Oxiasfalt amb làmines de betúm plastòmer (APP), que no siguin específicament compatibles
Làmines o màstics de betúm asfàltic i làmines o elements de PVC, que no siguin específicament compatibles
Incompatibilitats entre la membrana i el suport:
Les làmines o màstics de quitrà no han d'estar en contacte amb aïllaments d'escumes plàstiques de poliestirè ni amb acabats a base de betum asfàltic
Cal comprovar la compatibilitat específica entre un aïllament a base d'escumes plàstiques i la membrana
El suport format a base de plaques d'aïllament tèrmic, ha de tenir una cohesió i estabilitat tals que sigui capaç de proporcionar la solidesa necessària en front de les
sol·licitacions mecàniques i tèrmiques exteriors. En el cas de membranes adherides, ha de permetre l'adhesió de la membrana sobre les plaques, pel que és necessari que les
membranes i plaques siguin compatibles entre elles.
Abans de col·locar la membrana han d'estar preparats tots els punts singulars de la coberta (xamfrans, junts, acords amb paraments, etc.).
El procés d'elaboració de la membrana no ha de modificar les característiques dels seus components.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials, les no protegides s'han de protegir, també, del sol.
MEMBRANA FORMADA PER LÀMINES O ARMADURES BITUMINOSES:
Execució dels cavalcaments en membranes formades per una làmina:
LBM: Per pressió un cop estovat el betum de la làmina, en aplicar calor
LAM -3: Amb adhesiu
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Les làmines adherides en calent, s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, per pressió, un cop estovat el betum pròpi en aplicar calor.
MEMBRANA ADHERIDA:
Abans d'executar la membrana, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.
No es necessària la imprimació prèvia quan la primera capa de l'impermeabilització es realitza in situ amb màstic modificat de base quitrà o en el cas d'un suport format per
plaques d'aïllament tèrmic recobertes d'oxiasfalt.
L'imprimació s'ha d'aplicar a totes les zones en què la membrana hagi d'anar adherida, inclosos els acabaments i acords amb punts singulars.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
LÀMINES ADHERIDES AMB OXIASFALT:
Les làmines s'han d'adherir entre elles i al suport, en el seu cas, amb oxiasfalt en calent. S'han de desenrotllar a sobre d'aquest abans que no es refredi.
La làmina autoprotegida es pot estendre sobre l'oxiasfalt fred. En aquest cas cal aplicar escalfor a mida que es desenrotlla.
L'oxiasfalt s'ha d'estendre a una temperatura entre 160°C i 200°C. No s'han de superar mai els 260°C en caldera.
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:
El suport ha de tenir la consistència i el gruix necessaris per garantir el clavament.
Les plaques s'han de començar a col·locar a partir de la cota més baixa. La primera filada del ràfec s'ha de col·locar invertida.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
En aquest criteri de deducció de forats s'inclou l'acabament específic dels acords amb els paraments o elements verticals que conformen el forat, utilitzant, si cal, materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* UNE 104402:1996 Sistemas para la impermeabilización de cubiertas con materiales bituminosos y bituminosos modificados.
UNE 104400-3:1999 Instrucciones para la puesta en obra de sistemas de impermeabilización con membranas asfálticas para la impermeabilización y rehabilitación de
cubiertas. Control, utilización y mantenimiento.
MEMBRANA FIXADA MECÀNICAMENT:
* UNE 104400-2:1995 Instrucciones para la colocación de placas asfálticas en cubiertas inclinadas para edificios.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
Neteja i repàs del suport.
Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i
junts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
Proves d'estanquitat a criteri de DF.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7C9 - AÏLLAMENTS AMB FELTRES I PLAQUES DE LLANA MINERAL DE ROCA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7C965D1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Amb adhesiu
Amb morter adhesiu
Amb morter per a arrebossats
Fixades mecànicament
Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
Preparació de l'element (retalls, etc.)
Neteja i preparació del suport
Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
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Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El morter ha de cobrir tota la superfície que ha de rebre les plaques.
En les encontres entre els paraments i els sostres, el revestiment de morter ha de cavalcar una banda de 10 cm, com a mínim, sobre el sostre.
Gruix de la capa de morter: >= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.
PLAQUES COL·LOCADES AMB ADHESIU, OXIASFALT, EMULSIÓ BITUMINOSA O PASTA DE GUIX:
El suport ha d'estar lliure de matèries estranyes (pols, greixos, olis, etc.).
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
PLAQUES COL·LOCADES AMB MORTER PER A ARREBOSSATS:
El suport ha de tenir una superfície uniforme, sense defectes significatius (peces amb escostonaments, peces trencades, forats, rebaves, etc.), que puguin perjudicar
l'adherència del morter.
Si el suport es d'obra de fàbrica, la fondària del junt no ha de ser superior a 5 mm.
En temps calorós o amb vent, si la superfície del suport es absorbent, cal humitejar la superfície per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
Les plaques s'han de col·locar amb el morter encara fresc, pressionant sobre el suport.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
Neteja i preparació de la superfície de suport
Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual 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:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS, AÏLLAMENTS ACÚSTICS I FONOABSORBENTS
E7CP - AÏLLAMENTS ACÚSTICS AMB PLAFONS ABSORBENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7CPAA92.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments fonoabsorbents realitzats amb panells de planxa perforada i llana de roca a l'interior.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de les plaques (talls, forats, plecs, etc.)
Replanteig de l'especejament en el parament
Fixació dels panells al parament.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. 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.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Les especificacions, complements i altres característiques específiques han de coincidir amb les indicades a la DT.
El fabricant ha de garantir que les característiques de l'element compleixen amb les especificacions de la DT, de la pròpia documentació tècnica del fabricant i que els elements
són compatibles amb la resta del seu sistema o amb el sistema en el cas que s'integrin.
Toleràncies d'execució:
Replanteig parcial: ± 2 mm
Replanteig total: ± 2 mm
Planor: ± 5 mm/2 m
Aplomat: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%

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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7J - JUNTS I SEGELLATS
E7J2 - REBLERT DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7J21191.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reblert de junts amb materials plàstics.
S'han considerat els tipus següents:
Cordó cel·lular de polietilè expandit col·locat a pressió a l'interior del junt
Placa de poliestirè expandit col·locada amb adhesiu o a pressió en l'interior del junt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reblert de junts amb material col·locat a pressió:
Neteja i preparació de l'interior del junt
Col·locació a pressió del material
Reblert de junts amb placa col·locada amb adhesiu:
Neteja i preparació de l'interior del junt
Aplicació de l'adhesiu
Col·locació de la placa
CONDICIONS GENERALS:
El cordó ha de quedar col·locat solt, encastat dins del junt.
La placa ha de quedar ben adherida dins del junt o encaixada a pressió.
El reblert del junt ha de quedar col·locat en tota la llargària prevista, sense interrupcions. Si hi ha d'haver talls, els extrems han de quedar a tocar.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
Separació entre cordons: <= 4 mm
Junts entre plaques: <= 2 mm
Toleràncies d'execució:
Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
L'amplària del junt ha de ser constant.
El fons i les cares del junt han de ser nets i secs, per la col·locació de la placa de poliestirè, no han de tenir matèries estranyes (pols, greixos, oli, etc.).
REBLERT AMB PLACA DE POLIESTIRÈ:
El grau d'humitat del suport ha d'estar dins dels límits especificats pel fabricant.
REBLERT AMB CORDÓ DE POLIETILÈ:
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
No s'han d'aplicar, a sobre del cordó, materials amb temperatures superiors als 70°C.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REBLERT AMB CORDÓ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
REBLERT AMB PLACA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
E7J - JUNTS I SEGELLATS
E7J5 - SEGELLATS DE JUNTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E7J5A01A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de segellat d'elements constructius amb productes de diferents composicions, prou elàstics per mantenir l'adherència amb aquests elements independentment dels
moviments que es produeixin en el seu funcionament habitual.
S'han considerat els elements següents:
Segellat de junt entre materials d'obra de 10-40 mm d'amplària i de 5-30 mm de fondària:
Amb massilla de components diferents aplicada amb pistola, amb o sense emprimació prèvia
Amb massilla de cautxú-asfalt aplicada manualment
Amb escuma de poliuretà en aerosol
Segellat de junt entre materials d'obra de 3 a 20 mm d'amplària i de 2 a 10 cm de fondària, amb massilla de components diferents, aplicada amb pistola neumàtica prèvia
emprimació
Segellat de junt de fusteries amb el buit d'obra, amb massilla de silicona neutra aplicada amb pistola manual prèvia imprimació
Segellat de junt entre materials d'obra amb morter sintètic de resines epoxi, prèvia imprimació específica
Segellat de junt entre materials d'obra amb junt expansiu en contacte amb l'aigua (bentonita de sodi)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Segellat amb massilla, escuma o morter:
Neteja i preparació de l'interior del junt, amb eliminació del material existent, en el seu cas
Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
Aplicació del material de segellat
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Neteja de les vores exteriors del junt
Segellat amb junt expansiu de bentonita, previ tall de junt:
Tall del junt
Neteja i preparació de l'interior del junt
Col·locació del cordó de bentonita
CONDICIONS GENERALS:
El segellat ha de tenir la llargària prevista.
Ha de ser continu, homogeni, sense inclusions de bombolles d'aire i amb la superfície uniforme.
Ha de quedar ben adherit a ambdós llavis del junt.
La fondària respecte al pla del parament ha de ser la prevista o indicada per la DF. Si no hi ha cap especificació, ha de quedar enrasat amb el parament.
El gruix del segellat en el punt mínim ha de ser igual a la fondària del junt.
Toleràncies d'execució:
Gruix del segellat: ± 10%
Fondària prevista respecte al parament: ± 2 mm
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
Els trams del cordó han de quedar a tocar.
La seva situació dins la peça ha de ser la prevista.
El junt ha de quedar separat 7 cm de la cara del parament més propera a l'origen de l'humitat, el cas d'elements de formigó ha de quedar a més, darrera de l'armadura més
propera a aquest parament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Temperatura ambient admissible en el moment de l'aplicació:
+-----------------------------------------------------+
¦Tipus producte
¦Temperatura ambient¦
¦---------------------------------¦-------------------¦
¦Massilla de silicona neutra
¦
- 10 a + 35°C
¦
¦Massilla de polisulfurs bicompo- ¦
+ 10 a + 35°C
¦
¦nents o massilla d'óleo-resines ¦
¦
¦Massilla de poliuretà, massilla ¦
5 a 35°C
¦
¦asfàltica o de cautxú asfalt
¦
¦
¦Massilla acrílica o morter
¦
5 a 40°C
¦
¦sintètic resines epoxi
¦
¦
¦Cordó bentonita de sodi
¦
5 a 52°C
¦
+-----------------------------------------------------+
No s'ha d'aplicar en temps humit (pluja, rosada, etc.).
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
En el cas que s'hagi d'aplicar una capa d'imprimació abans de realitzar el segellat, aquesta s'ha d'estendre per tota la superfície que hagi de quedar en contacte amb el
segellant.
Quan la massilla és bicomponent, la mescla d'ambdós components s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
El fons i les cares del junt per segellar han de ser nets i secs.
El producte s'ha d'aplicar forçant-ne la penetració.
JUNT AMB MORTER SINTÈTIC DE RESINES EPOXI:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.
JUNT AMB CORDÓ DE BENTONITA:
El fons i les cares del junt no han de tenir buits o ressalts de dimensions superiors a 2 cm.
En el cas de junts en elements per formigonar, s'ha de garantir que el cordó mantingui la seva posició durant el formigonament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Control del procés d'escalfament en les massilles tipus BH-I
Inspecció de les superfícies on s'ha d'aplicar el segellant.
CONTROL D'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MASSILLA ASFÀLTICA:
El control es basa en l'experiència del tècnic que supervisa l'execució.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN MASSILLA ASFÀLTICA:
Els acabats del junt i els procediments d'aplicació han de complir les condicions indicades al plec.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E812 - ENGUIXATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8121212.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
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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:
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
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.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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
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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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E81 - ARREBOSSATS I ENGUIXATS
E81Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E81ZB9K0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de protecció d'aresta amb cantonera metàl·lica.
S'han considerat els materials següents:
Acer galvanitzat
Alumini
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Col·locació de la protecció amb el sistema de fixació triat
CONDICIONS GENERALS:
La protecció de l'aresta ha de quedar recta, aplomada i al mateix pla dels paraments.
Ha de quedar fixada per ambdues bandes, de forma compatible amb el material del suport i amb el sistema previst per al revestiment posterior.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La pasta de fixació utilitzada ha de tenir les mateixes característiques que la dels paraments.
Si es preveu un sòcol, la cantonera s'ha de col·locar just a sobre de l'alçària del sòcol.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E82 - ENRAJOLATS
E82C - ENRAJOLATS AMB RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E82C1T1K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb rajola, aplicats en paraments verticals, interiors o exteriors, en faixes exteriors, horitzontals o verticals i arrimadors.
S'han considerat els revestiments següents:
Enrajolat amb rajola de gres premsat o extruït
S'han considerat els morters següents:
Morter adhesiu
Morter pòrtland 1:4, només per a paraments d'alçària inferior o igual a 3 m
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig de l'especejament en el parament
Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
Rejuntat dels junts
Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, escantonades ni tacades.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície amb la planor i l'aplomat previstos.

El color i la textura, en revestiments fets amb peces de forma regular, ha de ser uniforme en tota la superfície.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
S'han de respectar els junts estructurals.
Els junts del revestiment han d'estar rejuntats amb beurada de ciment gris o blanc i, eventualment, colorants, si la DF no fixa d'altres condicions.
Si el revestiment és fet a l'exterior ha de quedar protegit contra la penetració de l'aigua entre les peces i el parament.
Entre el revestiment i qualsevol sortint del parament s'ha de deixar un junt segellat amb silicona.
Superfície de revestiment entre junts de dilatació: <= 20 m2
Distància entre junts de dilatació:
Parament interior: <= 8 m
Parament exterior: <= 3 m
Amplària dels junts de dilatació: >= 10 mm
Gruix del morter:
Morter: 10-15 mm
Morter adhesiu: 2-3 mm
ENRAJOLAT:
Els junts del revestiment han de ser rectes.
Amplària dels junts:
Rajola comuna d'elaboració mecànica o fina, valència, esmaltada o vidriada: >= 1 mm
Rajola comuna d'elaboració manual: >= 5 mm
Toleràncies d'execució:
Planor:
Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència, refractaria o gres: ± 2 mm/2 m
Rajola comuna d'elaboració manual: ± 4 mm/2 m
Amplària junts:
Rajola d'elaboració mecànica o fina, valència o vidriada:
- Parament interior ± 0,5 mm
- Parament exterior ± 1 mm
Rajola comuna d'elaboració manual: ± 2 mm
Rajola refractaria o gres: ± 1 mm
Paral·lelisme entre els eixos dels junts: ± 1 mm/m
Horitzontalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
Verticalitat dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop executat el treball es donen
aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta durant les darreres 48 hores, i s'han d'enderrocar i refer les parts afectades.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
ENRAJOLAT:
Cal barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar diferències de tonalitat.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER ADHESIU:
L'arrebossat s'ha d'haver adormit, ha de tenir una humitat < 3% i ha d'estar lliure de sals solubles que puguin impedir l'adherència del morter adhesiu.
El morter adhesiu s'ha de preparar i aplicar segons les instruccions del fabricant. S'ha d'aplicar sobre superfícies de menys de 2 m2 i s'ha de marcar aquesta superfície amb una
aplanadora dentada (les dents han de tenir entre 5 i 8 mm de fondària).
COL·LOCACIÓ AMB MORTER PÒRTLAND O REFRACTARI:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
En revestiment de paraments, amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2 i <= 2 m2: Es dedueix el 50%
Obertures > 2 m2: Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals, llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat
cal amidar també aquests paraments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig de l'especejament al parament.
Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport.
Rejuntat dels junts.
Neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el revestiment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
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En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E83 - APLACATS
E83E - EXTRADOSSATS AMB PLAQUES DE GUIX LAMINAT
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment realitzat amb plaques de guix laminat o plaques transformades de guix laminat col·locades en paraments verticals sobre perfileria, mestres o pasta de guix.
S'han considerat els materials següents:
Plaques de guix laminat
Plaques transformades de guix laminat
S'han considerat els diferents tipus de col·locació per a :plaques de guix laminat i transformats de plaques de guix laminat
Sobre perfileria
Sobre mestres
Directament sobre el parament amb tocs de guix.
Directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació sobre perfileria o sobre mestres:
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
Col·locació directament sobre els paraments amb tocs de guix:
Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig de l'especejament en el parament
Aplicació dels tocs de guix i col·locació de les plaques
Segellat dels junts
Col·locació directament sobre el parament amb guix estés en tota la superfície amb llana dentada:
Preparació de les plaques (talls, forats, etc.)
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig de l'especejament en el parament
Aplicació de masses equidistants de guix
Extesa de la pasta de guix amb llana dentada
Fixació de les plaques
Segellat dels junts
Col·locació de l'aïllament:
Preparació de l'element (retalls, etc.)
Neteja i preparació del suport
Col·locació de l'element
MUNTATGE DE LA PERFILERIA:
El conjunt de l'entramat ha de ser estable i indeformable.
Ha de definir un pla vertical paral·lel al de la divisòria acabada, tot i comptant amb el gruix de les plaques que ha de suportar.
Ha de quedar encerclat per perfils fixats amb tacs i visos al terra, sostre i paraments dels quals arrenqui la divisòria.
Els muntants han d'anar encaixats a pressió en el perfil del terra i en el del sostre.
Només han de quedar fixats amb visos els muntants dels punts singulars (acords amb altres paraments, buits de pas, etc).
La modulació dels muntants o mestres no ha de variar en els buits de pas, i s'ha de mantenir sobre la llinda. Els buits s'han d'encerclar amb els muntants o mestres necessaris.
La distància màxima entre muntants o mestres serà de 600 mm.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 2 mm
Aplomat: ± 5 mm/3 m
MUNTATGE DIRECTAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Distància entre eixos d'alineacions verticals: 40 cm
MUNTATGE DE LA PLACA:
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.
El tros mínim de placa que es permet col·locar en paraments continus d'extradossat no serà menor de 350 mm.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
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.
Junts entre les plaques: <= 3 mm
Toleràncies d'execució:
Replanteig parcial: ± 2 mm
Replanteig total: ± 2 mm
Planor: ± 5 mm/2 m
Aplomat: ± 5 mm/3 m
COL·LOCACIÓ DE L'AÏLLAMENT
La col·locació de l'aïllament es realitza normalment sense adherir.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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Per a iniciar la col·locació de les plaques de guix laminat (i si és el cas també de l'aïllament), 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.
La manipulació de les plaques (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Ajust entre les plaques: <= 2 mm
COL·LOCACIÓ SOBRE PERFILERIA:
La longitud dels muntants haurà de ser de 8 a 10 mm. inferior a l'alçària lliure que han de cobrir.
Cal preveure de reforçar l'entramat amb elements metàl·lics o bé de fusta, en aquells punts que hagin de suportar elements pesats fixats a la divisòria (radiadors, llibreries, etc.).
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
Les fixacions mecàniques, cargols han d'entrar perpendicularment al pla de la placa, i la penetració del cap a d'ésser la correcta.
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.
Distància entre cargols del mateix muntant: 25 cm
Distància dels cargols a les vores de les plaques: 15 mm
Toleràncies d'execució:
Distància dels cargols a les vores de les plaques: ± 5 mm
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB TOCS DE GUIX:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
COL·LOCACIÓ DIRECTAMENT SOBRE EL PARAMENT AMB GUIX ESTÉS AMB LLANA DENTADA:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats i nets.
La capa resultant de pasta de guix ha de tenir un gruix <=1,50 cm.
Un cop adherides varies plaques es procedirà a l'anivellament amb un regle i es verificarà la planeitat respecte les plaques adjacents.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE 102041:2004 IN Montajes de sistemas de trasdosados con placas de yeso laminado. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones.
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E8 - REVESTIMENTS
E84 - CELS RASOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8443260,E844K145,E844K211,E844U211,E844C260,E8444105,E842YYB5.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais interiors, i elements singulars integrats al cel ras,
com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
Plaques d'escaiola
Plaques de fibres minerals o vegetals
Plaques de guix laminat i transformats
Plaques metàl·liques i planxes conformades metàl·liques
Làmel·les de PVC o metàl·liques
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.
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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 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
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen.
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
REGISTRES:
Unitat de registre col·locat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de
càrrega.
A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la
fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació de l'ortogonalitat de la trama, i les
alineacions dels perfils vistos.
Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.

La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals, be estiguin penjats o inserits en perforacions
del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E86 - REVESTIMENTS DECORATIUS
E865 - REVESTIMENTS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E86534LA,E865UL01,E865UX10,E865UX20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments verticals de paraments interiors o exteriors, realitzats amb taulers de fusta col·locats clavats, fixats o adherits.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig de l'especejament en el parament
Col·locació de l'adhesiu, en el seu cas
Col·locació de les peces
Segellat dels junts, cas que sigui necessari
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt del revestiment ha de ser estable i indeformable. Ha de formar una superfície plana i contínua que ha de quedar al nivell i en la posició prevista.
Els taulers han de quedar ben adherits o fixats a les llates de suport.
En el revestiment acabat no hi ha d'haver peces trencades, deformades ni amb defectes superficials apreciables (ratlles, bonys, etc.).
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
Els junts han de coincidir sempre amb elements portants.
En espais interiors, el revestiment ha de quedar separat del sostre i del terra o sòcol un mínim de 5 mm.
En espais exteriors, la disposició del revestiment ha de ser tal que entre la seva cara interna i el tancament hi hagi una ventilació constant que eviti la formació d'humitats
permanents.
Junt vertical : >= 1 mm
Toleràncies d'execució:
Replanteig parcial: ± 2 mm
Replanteig total: ± 2 mm
Planor: ± 3 mm/2 m
Aplomat: ± 5 mm/3 m
Ajust entre plaques: ± 1 mm
COL·LOCACIÓ AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Distància entre fixacions: <= 30 cm
Distància entre la fixació i les vores: >= gruix del tauler
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La manipulació dels taulers (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer abans de fixar-les al suport.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Les llates de fixació han de complir les condicions de planor i de nivell que s'exigeixen al revestiment acabat.
Les peces han d'anar recolzades com a mínim en dues llates.
Si en el parament on s'han de fixar es preveu que hi hagi humitat, cal col·locar una làmina impermeabilitzant entre la llata i el parament.
Entre les llates i també en la disposició dels taulers del revestiment, cal preveure passos per a la circulacó de l'aire per l'interior de l'espai buit.
En espais interiors, 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.
COL·LOCACIÓ AMB ADHESIU:
L'adhesiu s'ha d'aplicar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Preparació dels taulers (talls, forats, etc.)
Neteja i preparació de la superfície de suport.
Replanteig de les llates i dels punts de fixació.
Fixació de les llates sobre el suport.
Replanteig de l'especejament en el parament.
Segellat dels junts, cas que sigui necessari.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions 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 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. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS
E898 - PINTAT DE PARAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E898K2A0,E898J2A0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
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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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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:
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.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS
E89A - PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E89ABBJ0,E89ACDJ0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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)
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.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
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.
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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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris
següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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.
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:
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.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E89 - PINTATS
E89F - PINTAT DE TUBS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E89FXCGB.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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 metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
S'han considerat els elements següents:
Elements de calefacció
Tubs
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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.
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:
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.
____________________________________________________________________________
E8 - REVESTIMENTS
E8K - ESCOPIDORS
E8K3 - ESCOPIDORS AMB PECES DE PEDRA ARTIFICIAL
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E8K3DD4K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'element de remat o de suport per al posterior remat, amb peces de diferents materials col·locades formant pendent per tal d'escopir l'aigua fora del parament.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Escopidor amb peces de morter de ciment, pedra natural, pedra artificial o formigó polimèric, collades amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb morter:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig de les peces
Col·locació de les peces fixades amb morter sobre el suport
Rejuntat dels junts
Neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
Ha de tenir el color i la textura uniformes.
Les peces han de quedar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana, amb la inclinació adequada.
Els junts entre les peces han d'estar reblerts.
Els junts han de ser estancs.
La peça de coronament ha d'impedir que l'aigua de pluja afecti a la part de la paret que es troba immediatament a sota i evacuar l'aigua cap a l'exterior.
Els trencaaïgues, les peces d'acabat de l'escopidor o les col·locades amb els cantells a escaire, en el seu cas, han de sobresortir respecte a l'acabat de la paret.
La forma del trencaaigües s'ha de mantenir en el junt entre les peces que formen l'element.
S'han de respectar els junts estructurals.
Volada del trencaaigües respecte el pla del parament: >= 2 cm
Cavalcament lateral de l'escopidor amb el brancal: >= 2 cm
Pendent (Façanes): >= 10º
Toleràncies d'execució de l'escopidor:
Horitzontalitat: ± 2 mm/m
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els junts entre les peces han d'estar reblerts i rejuntats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
Temperatures inferiors a 5°C o, en el cas de peces ceràmiques, superiors a 35°C
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 48 h abans i s'han de refer les parts afectades.
Si la col·locació es amb morter mixt o amb ciment, les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per no absorbir l'aigua del morter. Si la peça és hidrofugada no s'ha
d'humitejar.
ESCOPIDOR DE PEDRA, MORTER DE CIMENT O FORMIGÓ:
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
La cara d'assentament ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua del morter.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E93 - SOLERES I RECRESCUDES
E936 - SOLERES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E93615B0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Muntatge d'encofrats
Col·locació del formigó
Execució de junts de dilatació i formigonament
Protecció del formigó fresc i curat
Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Gruix: - 10 mm, + 15 mm
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
15 dies en temps calorós i sec
7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9D - PAVIMENTS DE PECES CERÀMIQUES
E9DC - PAVIMENTS DE RAJOLA DE GRES PORCELLÀNIC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9DCUX2D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de rajola de gres premsat o extruït col·locat amb morter adhesiu.
S'han considerat les següents col·locacions:
A truc de maceta
A estesa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació a truc de maceta:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu
Reblert dels junts
Col·locació a l'estesa:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la base de morter
Humectació de les peces per col·locar
Col·locació de les peces del paviment
Assentament de les peces col·locades
Reblert dels junts amb beurada de ciment
CONDICIONS GENERALS:
En el paviment no hi ha d'haver peces trencades, esquerdades, escantonades ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana.
S'han de respectar els junts propis del suport.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
L'amplària dels junts ha de ser constant en tota la superfície per pavimentar.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 4 mm/2 m
Celles: <= 1 mm
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Rectitud dels junts (amidada sobre els eixos dels junts): ± 2 mm/2 m
COL·LOCAT A TRUC DE MACETA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts de 4 a 10 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de reblir amb morter.
Toleràncies d'execució:
Gruix dels junts: ± 2 mm
COL·LOCAT A ESTESA:
Les peces han d'estar col·locades deixant junts d'1 a 3 mm entre elles, i de 3 mm en el perímetre.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
Gruix dels junts: ± 0,5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La col·locació s'ha de fer a temperatura ambient >= 5°C.
La superfície del suport ha de ser neta i seca.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar amb aplanadora dentada, segons les instruccions del fabricant.
S'han de col·locar a truc de maceta sobre una superfície contínua d'assentament i s'han de collar amb morter adhesiu. S'ha d'esperar 24 h i després s'han de reblir els junts.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Neteja i preparació de la superfície d'assentament.
Replanteig de l'especejament.
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter adhesiu.
Reblert dels junts.
Neteja del paviment.
Inspecció visual de l'unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el paviment.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9E - PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9E1131G.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviments de panot.
S'han considerat els casos següents:
Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra
Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
Col·locació de la sorra-ciment
Col·locació de les peces de panot
Humectació de la superfície
Confecció i col·locació de la beurada
En la col·locació a truc de maceta amb morter:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas
Col·locació de la capa de morter
Humectació de les peces per col·locar
Col·locació de les peces
Humectació de la superfície
Confecció i col·locació de la beurada
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials.
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
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Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets.
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base.
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland.
Pendent transversal: >= 2%
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 4 mm/2 m
Rectitud dels junts: ± 3 mm/2 m
Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets.
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada.
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot.
Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació.
Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec.
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat.
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:
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació 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.
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9M - PAVIMENTS CONTINUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9M1X11M.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiment continu per a paviments.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Paviment de resina sintètica en dues capes, amb o sense imprimació
Paviment de morter de resina epoxi en una o dues capes, amb o sense capa de pintura
Paviment amb morter autoanivellant
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Revestiment de resines:
Preparació i comprovació de la superfície
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de producte
Aplicació successiva, en el seu cas, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
Neteja final de la superfície acabada
Protecció del revestiment col·locat
Morter autoanivellant:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col-locació de la imprimació fixadora
Col-locació de la pasta allisadora
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment ha de formar una superfície plana i llisa.
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.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Gruix: ± 10%

Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
ACABAT PINTAT:
Han d'estar pintades totes les superfícies indicades a la DT.
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el gruix indicat a la DT, d'acord amb la dotació prevista i els rendiments indicats pel fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC, sense pluja.
Abans de l'aplicació s'ha de comprovar que el producte tingui un aspecte homogeni.
El suport a cobrir ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície a cobrir ha d'estar seca, sanejada i neta de matèries que dificultin l'adherència.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
S'ha d'aplicar seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
PAVIMENT DE RESINES SINTÈTIQUES:
S'han d'eliminar les irregularitats del suport que siguin superiors a 3 mm.
Temps d'assecatge (25ºC capa 1 mm): 3-4 h
PAVIMENT DE MORTER AUTOANIVELLANT:
L'aplicació s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
No s'ha d'aplicar en exteriors ni en locals interiors amb humitat permanent o susceptibles d'humitat per capil·laritat.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Prèviament s'han de reomplir els cocons existents en el suport amb el morter d'anivellament barrejat amb sorra fina.
S'han de respectar els junts estructurals.
S'han de deixar junts perimetrals quan la superfície sigui superior a 12 m2 i és recomanable deixar junts de partició per a superfícies superiors a 20 m2.
S'ha d'esperar de 4 a 6 h, desprès de l'aplicació de l'emprimació fixadora, per col·locar el morter.
L'aplicació d'una segona capa de morter d'anivellament s'ha de fer tan aviat com es pugui trepitjar l'anterior.
Quan el morter d'anivellament s'hagi d'aplicar sobre suports amb terra radiant , aquesta s'haurà d'apagar 24 h abans.
La preparació de l'emprimació i del morter, i la seva aplicació, s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de morter no s'ha de trepitjar durant les 3 h següents a la seva aplicació.
Temps d'espera per col·locar el revestiment:
Ceràmica, moqueta: 8 a 12 h
Parquet, plàstics: 12 a 24 h
Pintura: 72 h
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9S - PAVIMENTS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9S11220.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
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.
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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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9U - SÒCOLS
E9U3 - SÒCOLS DE RAJOLA CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9U371AV.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial
Col·locació de la beurada
Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 5 mm
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Planor: ± 4 mm/2 m
Celles: <= 1 mm
Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
S'han de barrejar les peces de caixes diferents per tal d'evitar possibles diferències de tonalitat.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9U - SÒCOLS
E9U6 - SÒCOLS DE MATERIALS SINTÈTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9U61AA1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol format amb peces col·locades amb morter adhesiu o adhesiu especial.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de les peces amb morter adhesiu o adhesiu especial
Col·locació de la beurada
Neteja del sòcol acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el sòcol no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni tacades.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Les peces han d'estar recolzades en el paviment, ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar tot deixant junts entre elles >= 1 mm.
Els junts s'han de rejuntar amb beurada de ciment blanc i, eventualment, amb colorants.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 5 mm
Planor: ± 4 mm/2 m
Celles: <= 1 mm
Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C. Si un cop fets els treballs es donaven aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 48 h
abans i s'han de refer les parts afectades.
El morter adhesiu s'ha de preparar i s'ha d'aplicar segons les instruccions del fabricant.
El morter s'ha d'estendre per tota la bescara de la peça.
Sobre paraments enguixats i per tal de garantir una bona adherència, s'ha d'utilitzar un material adhesiu especial per a guix.
La rejuntada s'ha de fer al cap de 24 h.
Cal eliminar les restes de beurada i netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9V - ESGLAONS
E9V7 - ESGLAONS DE FUSTA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9V7U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Esglaó format amb peces de fusta massissa col·locades amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície de recolzament
Replanteig de les peces i de les fixacions
Col·locació de les peces amb fixacions mecàniques
Neteja de l'esglaó acabat
CONDICIONS GENERALS:
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
En l'esglaó col·locat no hi ha d'haver peces esquerdades, esberlades, estellades, descantonades, amb cops ni d'altres defectes superficials apreciables.
No ha de tenir nusos en els cantells i a l'interior de la peça no han de ser saltadissos.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
No hi ha d'haver ressalts entre les peces.
La superfície acabada ha de tenir la textura i el color uniformes.
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Les peces han d'estar recolzades i fixades mecànicament al suport, formant una superfície plana i llisa.
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'acord per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT
El cap del vis ha de quedar ocult, el forat i els junts entre les peces han d'estar massillats.
Toleràncies d'execució:
Planor: ± 4 mm/2 m
Planor de les celles: ± 1 mm
Horitzontalitat: ± 0,5%
Fals escaire: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En el moment de la col·locació, la fusta ha de tenir una humitat no superior al 8% en zones de l'interior i del 12% en zones del litoral.
La fusta ha de tenir un envelliment natural com a mínim de 6 mesos o s'hauran d'haver estabilitzat les seves tensions.
Abans de la col·locació cal aplicar un tractament amb un protector químic insecticida-fungicida.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9V - ESGLAONS
E9VZ - ELEMENTS AUXILIARS PER A ESGLAONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9VZ191K,E9VZ19AK.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'esglaó amb peces ceràmiques col·locades amb morter de ciment, i arrebossades en el seu cas.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de les peces amb morter
Arrebossat de l'esglaó, si és el cas
CONDICIONS GENERALS:
A l'esglaonat no hi ha d'haver peces ceràmiques trencades, esquerdades o amb d'altres defectes que en disminueixin la resistència o la qualitat.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport i han de formar una superfície de recolzament per al revestiment superior, plana i llisa.
L'esglaonat ha de quedar horitzontal i s'ha d'ajustar a la santenella prevista.
Les peces ceràmiques han d'estar col·locades amb junts d'1 cm. Aquests junts i els orificis de les peces han de quedar plens de morter de ciment.
ACABAT ARREBOSSAT:
L'estucat d'acabat no ha de tenir esquerdes i la seva textura ha de ser uniforme.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
El suport ha de ser net i humitejat.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'esglaonat no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
ACABAT ARREBOSSAT:
El morter d'estucat s'ha d'aplicar amb força sobre les peces ceràmiques.
Durant el temps de cura del morter s'ha d'humitejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
E9 - PAVIMENTS
E9Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
E9Z2 - REBAIXATS, POLITS I ABRILLANTATS DE PAVIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
E9Z21100.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions per a l'acabat de paviments de terratzo, pedra, mosaic hidràulic o fusta.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Rebaix
Polit
Abrillantat
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada per a ser polida posteriorment.
A la superfície del paviment no hi ha d'haver ressalts entre les rajoles.
Toleràncies d'execució:
Planor del paviment un cop rebaixat: ± 4 mm/2 m, Celles nul·les
Marques del rebaix: <= 1% de rajoles sobre la totalitat
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
Operació realitzada sobre un paviment de terratzo o de pedra per tal d'obtenir la superfície adequada per a rebre un paviment prim o ser abrillantada posteriorment.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment polit de terratzo, pedra

o mosaic hidràulic, per tal de donar-li l'acabat final de recepció.
La superfície del paviment no ha de tenir marques de rebaix, ressalts entre les rajoles, diferències de tonalitat o d'altres defectes i ha de ser antilliscant.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
Conjunt d'operacions necessàries, realitzades sobre un paviment de fusta, per tal de deixar-lo preparat per a ser envernissat posteriorment.
En paviments nous no hi ha d'haver ressalts. La superfície ha de quedar plana i afinada.
En paviments antics no hi ha d'haver ressalts ni capes antigues de vernís i cera.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Als racons i a les vores del paviment, pel seu difícil accés, s'han de fer les operacions amb una màquina radial de discs flexibles i s'han d'acabar manualment.
REBAIXAT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El rebaix s'ha de fer 5 dies després de la col·locació del paviment.
La primera passada s'ha de fer amb pedra abrasiva de gra gruixut de 30 o 60 i la segona, d'afinament, amb gra de 120 per tal d'eliminar les marques del rebaix.
POLIT DE PAVIMENT DE TERRATZO O PEDRA:
El poliment s'ha de fer 5 dies després d'haver col·locat el paviment.
S'ha d'estendre una beurada per tal de tapar els junts i els porus oberts durant l'operació de rebaix.
Al cap de 48 h de l'estesa de la beurada s'ha de polir la superfície passant una pedra abrasiva de gra fi de 220 per tal d'eliminar les marques anteriors i deixar la superfície
completament preparada.
ABRILLANTAT DE PAVIMENT DE TERRATZO, PEDRA O MOSAIC HIDRÀULIC:
L'abrillantament s'ha de fer 4 dies després d'haver-lo polit.
S'ha de treballar per superfícies d'entre 4 i 5 m2.
S'ha de fer en dues fases: a la primera s'ha d'aplicar un producte base de neteja i a la segona s'ha d'aplicar un líquid metal·litzador d'abrillantament.
En totes dues operacions s'ha de passar la màquina amb una monyeca de llana d'acer fins que la superfície que es tracta estigui completament seca.
L'abrillantament es pot completar amb tractaments protectors.
REBAIX I POLIT DE PAVIMENT DE FUSTA:
El rebaix i polit s'ha de fer un cop estabilitzat el paviment, considerant les condicions ambientals d'humitat relativa i temperatura.
Per a unes condicions higrotèrmiques normals d'humitat relativa entre el 40% i el 70%, i temperatura de 15 a 20º, els temps d'espera recomanats en funció del tipus d'adhesiu
són els següents:
Adhesius d'acetat en dispersió aquosa: 20 dies
Adhesius en solvent alcohòlic o orgànic: 7 dies
Adhesius de dos components: 4 dies
El procés complet s'ha de fer en varies passades amb paper de vidre de gra progressivament menor. La quantitat de passades depèn dels desnivells de la superfície i de la
duresa del vernís i de la fusta instal·lada.
S'ha de començar sempre amb la llum de front, per a evitar ombres.
La primera passada s'ha de fer en diagonal respecte a la direcció de la fibra de la fusta. La segona passada en la diagonal oposada i la tercera i la quarta en paral·lel a la fibra
de la fusta.
Després de diverses passades s'ha d'escombrar la superfície i eliminar la pols amb aspirador.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAB - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ACER EN PERFILS LAMINATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EABGUP09,EABGP762,EABGUECO,EABGXA7E,EABGU9B2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
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.
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
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
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Nivell previst: ± 5 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm
Aplomat: ± 2 mm/m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PORTA METÀL.LICA O DE FUSTA:
* UNE 85103:1991 EX Puertas y cancelas pivotantes abatibles. Definiciones, clasificación y características.
____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAF - TANCAMENTS PRACTICABLES D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAF35AAL,EAF3C9AL,EAF344AL,EAF3CBAL,EAF3C8AL,EAF344AM,EAF3C3AL,EAF3CDAL,EAF3CEAL,EAF3499L,EAF3C89L,EAF7CNAL,EAF7E99L,EAF7D39L,EAF345A
L,EAF3C49L,EAF3839C.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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.
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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 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.
____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAN - BASTIMENTS DE BASE PER A FINESTRES, BALCONERES, PORTES, ARMARIS I REGISTRES
EAN5 - BASTIMENTS DE BASE D'ACER PER A FINESTRES I BALCONERES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bastiments de base amb tubs d'acer pintat o galvanitzat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig
Col·locació prèvia, aplomat i anivellat
Obertura dels caixetins per a introduir les potes de fixació
Fixació definitiva i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, i al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
Si el perfil no està galvanitzat, haurà d'estar pintat amb dues mans d'emprimació antioxidant.
Ha d'estar travat a l'obra per mitjà dels elements d'ancoratge.
La unió del bastiment de base amb la paret o el suport ha d'estar segellada en tot el perímetre.
Distància entre elements travats a l'obra: <= 60 cm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell previst: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm
Aplomat (enfora): 3 mm
Pla previst del bastiment respecte a la paret: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment de base ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAP - BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS
EAP3 - BASTIMENTS DE FUSTA DE PI ROIG PER A PINTAR, PER A PORTES DE FULLES BATENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAP32196.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bastiments de fusta, col·locats directament sobre fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
Bastiments de base per a folrar
Bastiments de base per a pintar
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig
Col·locació prèvia , aplomat i anivellat
Fixació definitiva
Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges galvanitzats.
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitjà de fixacions mecàniques.
Distància entre ancoratges: <= 60 cm
Distància dels ancoratges als extrems: <= 30 cm
Nombre ancoratges al cabiró superior:
Amplària 40 <= a <= 100 cm: 2
Amplària 100 <= a <= 175 cm: 3
Amplària > 175 cm: 4
Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell previst: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm
Aplomat: ± 3 mm
Pla previst del bastiment respecte a la paret: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació
posterior del tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajuda 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. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.).
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El bastiment s'ha de travar a la paret a mesura que aquesta es va aixecant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
La unitat d'obra no inclou el cost de la col·locació del bastiment, que és imputable a la unitat d'obra d'execució de la paret on va col·locat si la superfície del bastiment és igual o
inferior a 4 m2, o a una unitat d'obra específica de col·locació de bastiments en altre cas.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAP - BASTIMENTS I FOLRATS DE BASTIMENTS DE BASE PER A PORTES I ARMARIS
EAPF - BASTIMENTS D'ACER PER A PORTES INTERIORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAPF5183.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Bastiment de perfils de xapa d'acer plegada i lacada, d'amplària ajustable.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig
Anivellat i aplomat
Fixació del bastiment
Protecció i neteja
CONDICIONS GENERALS:
El bastiment ha d'estar ben aplomat, sense deformacions dels angles, al nivell i al pla previstos.
No ha de gravitar cap tipus de càrrega sobre el bastiment.
El bastiment ha d'estar travat a l'obra per mitjà d'ancoratges.
Si els muntants del bastiment no s'encasten en el paviment, s'han de fixar a aquest paviment per mitjà de fixacions mecàniques.
Distància entre ancoratges: <= 60 cm
Distància dels ancoratges als extrems: <= 30 cm
Nombre ancoratges al cabiró superior: >= 2
Encastament dels muntants en el paviment: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Nivell previst: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm
Aplomat: ± 3 mm
Pla previst del bastiment respecte a la paret: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El pla en què s'ha de col·locar el bastiment ha de ser segons el gruix que tingui l'acabat del parament. La manera de col·locar el bastiment ha de fer possible la col·locació
posterior del tapajunts.
S'ha de col·locar amb l'ajuda 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. En treure aquestes proteccions s'han de tapar els forats amb materials adequats (massilles, tacs, etc.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAQ - FULLES I BLOCKS DE FUSTA PER A PORTES I ARMARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAQSUZ10,EAQSUP12,EAQSUP14,EAQDD286,EAQF9L16.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Fulla per a porta batent, col·locada sobre el bastiment amb tota la ferramenta, frontisses, pany, etc.
S'han considerat les portes següents:
Exteriors
Interiors
D'armari
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Presentació de la porta
Rectificació si cal
Col·locació de la ferramenta
Fixació definitiva
Neteja i protecció
CONDICIONS GENERALS:
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
Tota la ferramenta ha d'anar fixada al bastidor de cada fulla o bé al reforç.
La fulla que no porti tanca s'ha de fixar al bastiment per mitjà de dos passadors.
Toleràncies d'execució:
Horitzontalitat: ± 1 mm
Aplomat: ± 3 mm
Pla previst de la fulla respecte al bastiment: ± 1 mm
Posició de la ferramenta: ± 2 mm
PORTES D'ENTRADA O PORTES EXTERIORS O INTERIORS
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
Franquícia entre la fulla i el paviment: >= 0,2 cm, <= 0,4 cm

Fixacions entre cada fulla i el bastiment: >= 3
PORTES D'ARMARI:
Fixacions entre la fulla inferior i el bastiment: >= 3
Fixacions entre la fulla superior i el bastiment: >=2
Franquícia entre les fulles i el bastiment: <= 0,2 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi ha condicions específiques del procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació geomètrica de l'element de tancament
Replanteig
Col·locació, aplomat i anivellat de l'element
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 realitzar segons les instruccions 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 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.
____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAS - PORTES TALLAFOCS
EASA - PORTES TALLAFOCS DE FULLES BATENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EASAU21P,EASAUP10,EASA72RB,EASA71LF,EASA72R1,EASA71N1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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 )
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad en caso de incendio DB-SI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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.
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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.
____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAU - DIVISÒRIES MÒBILS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAU15A40,EAU15A4P.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Envà mòbil format per mòduls, amb tots els mecanismes de fixació i carrils, amb bastidor metàl·lic, generalment de perfils especials d'acer o d'alumini, cobert amb planxes
d'aglomerat de fusta, plàstic, vidre o d'altres, amb propietats acústiques i que serveix per dividir provisionalment locals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig
Col.locació de guies, elements de suport i rodaments
Col·locació dels mòduls
Comprovacions de funcionament
Acabament i neteja
CONDICIONS GENERALS:
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.
El material i tipus d'acabat han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.
Les característiques han de ser les especificades en la DT.
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
L'envà mòbil ha d'obrir i tancar correctament.
El conjunt ha de quedar pla i aplomat.
La superfície d'acabat dels panells ha de ser plana i uniforme, sense defectes en el seu revestiment.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 20 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm
Aplomat: ± 3 mm
Pla respecte al previst : ± 1 mm
Posició de la ferramenta: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a
realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de
fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum
de l'element.
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del projecte.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element subministrat.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar les comprovacions per comprovar el seu correcte funcionament.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
El preu ha d'incloure el replanteig, col·locació de guies rodament i mòduls, i totes les operacions necessàries pel seu correcte acabament.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAV - PERSIANES, GELOSIES DE LAMES I PROTECCIONS SOLARS
EAVJ - PERSIANES DE GELOSIA D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAVJCG4D.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Persianes de llibret, persianes replegables horitzontalment i gelosies, col·locades sobre fàbrica.
S'han considerat els tipus següents:
Persiana de llibret practicable, amb lamel·les fixes o mòbils
Persiana de gelosia amb lamel·les mòbils
S'han considerat els materials següents:
Alumini lacat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig
Fixació dels suports o ancoratges
Muntatge de la persiana
Col·locació de mecanismes de tancament i subjecció
CONDICIONS GENERALS:
Han d'estar ben aplomades, sense deformacions dels angles, i al nivell i al plà previstos.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
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Nivell previst: ± 5 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm
Pla previst de la persiana respecte a la paret: ± 2 mm
PERSIANES GELOSIES FIXES:
Han d'estar travades a l'obra amb ancoratges galvanitzats o altres fixacions, d'acord amb la DF, separats 60 cm com a màxim, i a menys de 30 cm dels extrems.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de preveure els gruixos dels acabats de la paret a la que estigui subjecte.
S'ha de col·locar amb l'ajut d'elements que garanteixin la protecció de la persiana contra impactes durant tot el procés constructiu.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAZ1 - TAPAJUNTS PER A FINESTRES I PORTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAZ13196.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Perfils de fusta per a cobrir la junta entre el bastiment i el parament acabat de la paret, col·locats amb puntes, tapades amb massilla.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig
Fixació dels perfils
Segellat dels forats de la porta
CONDICIONS GENERALS:
El tapajunts ha de ser equidistant de les arestes del bastiment sobre el qual està col·locat.
Ha d'estar fixat sòlidament al bastiment en tota la seva llargària.
La unió entre els tapajunts ha de ser a biaix de cartabò, si la DF no fixa una altra condició.
Cada muntant del bastiment ha d'estar cobert per un sol perfil de tapajunts.
Toleràncies d'execució:
Distància entre les arestes del bastiment: ± 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés de col·locació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
EAZP - MECANISMES ANTIPÀNIC PER A PORTES D'EVACUACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EAZPA140.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Mecanismes antipànic per l'obertura de portes d'evacuació, instal·lats en portes de fusta, acer o alumini.
La unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig de la posició dels mecanismes d'accionament i bloqueig
Verificació de que la fulla o fulles de la porta poden fer el recorregut d'obertura complet sense que cap element de la porta o de l'entorn o impedeixi
Fixar el mecanisme amb tots els accessoris a la fulla, el bastiment i el terra, i eliminar els mecanismes de bloqueig existents a la porta
Verificar el funcionament de la porta
CONDICIONS GENERALS:
El mecanisme ha d'estar muntat d'acord amb les especificacions del fabricant.
S'ha de verificar la compatibilitat entre el mecanisme i el tipus i material de la porta, d'acord amb les instruccions del fabricant.
Si el dispositiu es fixa en una porta amb vidre, aquest ha de ser trempat o laminat.
No hi ha d'haver cap sistema de bloqueig de la porta diferent del mecanisme antipànic instal·lat a la mateixa. Està permès l'ús de mecanismes de retorn de la fulla a la posició
tancada. En aquest cas cal verificar que son compatibles amb l'ús de la porta per nens, gent gran i discapacitats.
A les portes de dos fulles amb mecanisme a les dues fulles, cal verificar que cada fulla es capaç d'obrir-se independentment quan s'accioni el seu mecanisme, i també quan
s'accionin els dos simultàniament.
Alçada de la barra d'accionament respecte el paviment acabat, en posició de bloqueig: de 900 a 1100 mm
Si el local està destinat majoritàriament a infants, es pot disminuir aquesta alçada.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'instal·lar un dispositiu antipànic per a sortida d'emergència en una porta tallafocs o estanca als fums, cal examinar el certificat d'homologació de la porta en la que ha
estat assajat el mecanisme per tal de verificar la idoneïtat del mecanisme per a ser instal·lat en una porta tallafocs o estanca als fums. En aquests casos cal seguir els
requeriments de l'annex B de la UNE-EN 1125.
Abans d'instal·lar el mecanisme, cal verificar el funcionament de la porta: numero de punts de suspensió correctes, sense bloqueigs; si la porta es de dues fulles, cal que sigui
possible l'obertura simultània de les dues fulles.
La barra d'accionament s'ha d'instal·lar de manera que ofereixi la màxima longitud efectiva.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de dispositiu antipànic amb tots els seus accessoris muntat. Els dispositius per a l'accionament d'una porta de dues fulles constitueixen una sola unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 1125:2009 Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo.
____________________________________________________________________________
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 - BARANES
EB12 - BARANES D'ACER

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB122EAE,EB122FA6.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baranes constituïdes per un conjunt de perfils que formen el bastidor i l'ampit de la barana, col·locades en la seva posició definitiva i ancorada amb morter de ciment o formigó o
amb fixacions mecàniques.
S'han considerat els tipus següents:
Baranes d'acer ancorades amb morter de ciment o formigó o amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Barana metàl·lica:
Replanteig
Preparació de la base
Col·locació de la barana i fixació dels ancoratges
CONDICIONS GENERALS:
La protecció instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
En els trams esglaonats, l'esglaonament de la barana s'ha d'efectuar a una distància >= 50 cm de l'element que provoqui l'esmentada variació d'alçada.
L'estructura pròpia de la barana ha de resistir una força horitzontal, uniformement distribuïda, que es considerarà aplicada a 1,2 m o sobre la vora superior de l'element, si
aquest està situat a menys alçada. El valor característic de la de força ha de ser de:
Categoria d'ús C5: 3 kN/m
Categories d'ús C3, C4, E, F: 1,6 kN/m
Resta de categories: 0,8 kN/m
(Les categories d'ús es defineixen en l'apartat 3.1.1 del CTE DB SE AE)
La part inferior de les baranes de les escales de les zones destinades al públic en establiments d'ús comercial o d'ús pública concurrència, en zones comunes d'edificis d'ús
residencial habitatge o en escoles infantils, ha d'estar separada una distància de 50 mm com a màxim de la línea d'inclinació de l'escala.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm/m
BARANA METÀL.LICA:
Els muntants han de ser verticals.
Ha d'estar subjectada sòlidament al suport amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment pòrtland o formigó o amb fixacions mecàniques, protegits contra la corrosió.
Sempre que sigui possible s'han de fixar els travessers superiors a les parets laterals per mitjà d'ancoratges.
Els trams de la barana han d'estar units, per soldadura si són d'acer o per una peça de connexió si són d'alumini.
Toleràncies d'execució:
Alçària: ± 10 mm
Separació entre muntants: Nul·la
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant tot el procés d'instal·lació i, alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi fixat
definitivament al suport.
BARANA METÀL.LICA:
Han d'estar fets els forats als suports per ancorar els muntants abans de començar els treballs.
Els forats dels ancoratges estaran nets de pols o altres objectes que es puguin haver ficat des del moment de la seva execució fins al moment de la col·locació dels ancoratges.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar cap muntant.
Els ancoratges s'han de fer per mitjà de plaques, platines o angulars. L'elecció depèn del sistema i de la distància que hi hagi entre l'eix de les pilastres i la vora dels elements
resistents.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 40 mm d'amplària entre elements.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant o adhesiu amb que es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment.
Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions del element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad 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».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Comprovació topogràfica de la situació i col·locació de la barana. Presa de coordenades i cotes d'un 10% dels punts on es situaran els elements d'ancoratge.
Inspecció visual de l'estat general de la barana, galvanitzat i ancoratges.
Comprovació manual de la resistència d'arrencada en un 10 % dels suports. Es tracta de moure manualment el suport sense observar desplaçaments a la base de
fonamentació.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls es realitzaran segons les indicacions de la DF. Els controls es fonamenten en l'inspecció visual i per tant, en l'experiència de l'inspector en aquest tipus de control.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa
vigent.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB1 - BARANES
EB14 - PASSAMANS PER A BARANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB146A01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Passamans de fusta, d'alumini anoditzat, de llautó o d'acer.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Subjectat amb cargols sobre travesser superior de les baranes de protecció
Ancorada a l'obra amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació amb fixacions mecàniques:
Replanteig
Fixació dels suports a la base
Fixació del passamà als suports
Col·locació amb morter:
Replanteig
Formació dels caixetins d'ancoratge junt
Col·locació del passamà i fixació dels ancoratges amb motor
CONDICIONS GENERALS:
El passamà instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha d'estar anivellat, ben aplomat i en la posició prevista en la DT.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Planor: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm/m
COL·LOCAT AMB FIXACIONS MECÀNIQUES:
S'ha de subjectar sòlidament al travesser superior amb fixacions mecàniques.
Els visos de fixació, per la seva posició, han de quedar protegits del contacte directe amb l'usuari.
COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de subjectar sòlidament a l'obra amb ancoratges d'acer collats amb morter de ciment Pórtland, protegits contra la corrosió.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Han d'estar fets els forats a l'obra abans de començar els treballs.
La DF ha d'aprovar el replanteig abans de fixar el passamà.
S'han de respectar els junts estructurals per mitjà de junts de dilatació de 80 mm d'amplària entre passamans.
Els ancoratges han de garantir la protecció contra empentes i cops durant el procés d'instal·lació, i alhora, han de mantenir l'aplomat de l'element fins que quedi definitivament
fixat al suport.
COL·LOCAT AMB MORTER:
El material conglomerant amb què es realitzi l'ancoratge s'ha d'utilitzar abans de començar l'adormiment. Durant l'adormiment no s'han de produir moviments ni vibracions de
les peces.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de noviembre de 1976 por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-FDB/1976, «Fachadas defensas: Barandillas».
____________________________________________________________________________
EB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
EB7 - PROTECCIONS PER A OPERACIONS DE MANTENIMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EB71UA20,EB71US10,EB71UC10,EB71UE20,EB71UH20,EB71UX10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes anticaigudes, instal·lats de forma permanent a l'edifici, per tal de garantir que les feines de manteniment en llocs sense proteccions col·lectives front a caigudes, es
puguin dur a terme sense riscs per als treballadors.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig del traçat de la línia i dels punts d'ancoratge
Fixació dels elements d'ancoratge
Col·locació del cable o cables, fixats als extrems i enfilats als ancoratges intermedis, i tesat final
Realització de les proves de càrrega i comprovació de les distàncies en cas de caiguda
CONDICIONS GENERALS:
Totes les peces que integren la línia de vida han de pertànyer a un sistema homologat, i no es poden barrejar peces de sistemes diferents.
La col·locació dels suports (pilars, plaques de fixació, etc) dels elements d'ancoratge i les distàncies entre suports, han de ser els indicats a la DT.
Cal que hi hagi un rètol amb indicació del nombre màxim de persones lligades a la línia de vida o punt d'ancoratge, al punt d'accés a la zona que cal protegir.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La instal·lació de la línia de vida o d'elements d'ancoratge puntuals cal que la faci una empresa homologada pel fabricant del sistema.
Abans de col·locar els suports s'ha de fer un replanteig del conjunt i cal verificar que no hi hagin elements de l'edifici que puguin ser obstacles no previstos al disseny, i
representin un perill en cas de caiguda.
Si cal fer modificacions al traçat de la línia o als llocs de fixació dels ancoratges, cal que es refaci el càlcul de distàncies en cas de caiguda i dels esforços als elements
d'ancoratge per verificar que son admissibles.
Si el sistema de fixació dels ancoratges ha de travessar una coberta o una impermeabilització, s'han d'utilitzar elements auxiliars que garanteixin l'estanquitat del sistema.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLACA AMB ANELLA, CONJUNT D'ELEMENTS PER ALS DOS EXTREMS DE LA LÍNIA DE VIDA, ANCORATGE INTERMEDI I COLUMNA PER A SUPORT D'ANCORATGE:
Unitat d'element realment col·locat a l'obra segons les especificacions de la DT.
CABLE PER A LÍNIA DE VIDA HORITZONTAL:
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m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
UNE-EN 354:2002 Equipos de protección individual contra caídas de altura. Elementos de amarre.
____________________________________________________________________________
EC - ENVIDRAMENTS
EC1 - VIDRES PLANS
EC17 - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISIVITAT I UNA LLUNA INCOLORA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC17AG14,EC171324.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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 aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
Col·locació amb llistó de vidre
Col·locació amb perfils conformats de neoprè
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
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.
Fletxa del tancament: <= 1/300 l
Alçària del galze i franquícia perimetral:
Vidre amb cambra d'aire:
+--------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia ¦
¦2 llunes + cambra d'aire¦
vidre
¦ galze ¦perimetral ¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦ (mm)
¦ (mm) ± 0,5 ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
<= 20
¦
0,8 - 3
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
¦
3 - 5
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
5 - 7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
> 20
¦
0,8 - 3
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
3 - 5
¦ 22 ± 2,0¦
5
¦
¦
¦
5 - 7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
+--------------------------------------------------------------+
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.
Toleràncies d'execució:
Franquícia lateral i amplària del galze:
Vidre amb cambra d'aire:
+---------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14 - 18
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
19 - 23
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
24 - 28
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
30 - 32
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
34 - 38
¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
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¦
46
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
57
¦
¦
¦ ± 6,0
¦
¦
59 - 63
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 7,5
¦
¦
75
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
16 - 19
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
20 - 24
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
25 - 28
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
30 - 34
¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
38
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦
57 - 59
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
63
¦
¦
¦ ± 7,0
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
75 - 79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
+---------------------------------------------------------------+
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 aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
Amplària de les falques (vidre aïllant):
+------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques ¦
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦----------¦
¦
14 - 16
¦ ± 1,5
¦
¦
17 - 21
¦ ± 2,0
¦
¦
22 - 26
¦ ± 2,5
¦
¦
27 - 31
¦ ± 3,0
¦
¦
32 - 34
¦ ± 3,5
¦
¦
38 - 40
¦ ± 4,0
¦
¦
42 - 46
¦ ± 4,5
¦
¦
57 - 59
¦ ± 6,0
¦
¦
63
¦ ± 6,5
¦
¦
73 - 75
¦ ± 7,5
¦
¦
79
¦ ± 8,0
¦
+------------------------------------+
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
Neteja 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.
____________________________________________________________________________
EC - ENVIDRAMENTS
EC1 - VIDRES PLANS

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
EC1F - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA INCOLORA O DE BAIXA EMISSIVITAT I UN VIDRE LAMINAR DE SEGURETAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC1FE113.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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 aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
Col·locació amb llistó de vidre
Col·locació amb perfils conformats de neoprè
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
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 amb cambra d'aire:
+--------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia ¦
¦2 llunes + cambra d'aire¦
vidre
¦ galze ¦perimetral ¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦ (mm)
¦ (mm) ± 0,5 ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
<= 20
¦
0,8 - 3
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
¦
3 - 5
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
5 - 7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
> 20
¦
0,8 - 3
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
3 - 5
¦ 22 ± 2,0¦
5
¦
¦
¦
5 - 7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
+--------------------------------------------------------------+
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.
Toleràncies d'execució:
Franquícia lateral i amplària del galze:
Vidre amb cambra d'aire:
+---------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14 - 18
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
19 - 23
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
24 - 28
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
30 - 32
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
34 - 38
¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,0
¦

¦
57
¦
¦
¦ ± 6,0
¦
¦
59 - 63
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 7,5
¦
¦
75
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
16 - 19
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
20 - 24
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
25 - 28
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
30 - 34
¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
38
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦
57 - 59
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
63
¦
¦
¦ ± 7,0
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
75 - 79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
+---------------------------------------------------------------+
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 aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
Amplària de les falques (vidre aïllant):
+------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques ¦
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦----------¦
¦
14 - 16
¦ ± 1,5
¦
¦
17 - 21
¦ ± 2,0
¦
¦
22 - 26
¦ ± 2,5
¦
¦
27 - 31
¦ ± 3,0
¦
¦
32 - 34
¦ ± 3,5
¦
¦
38 - 40
¦ ± 4,0
¦
¦
42 - 46
¦ ± 4,5
¦
¦
57 - 59
¦ ± 6,0
¦
¦
63
¦ ± 6,5
¦
¦
73 - 75
¦ ± 7,5
¦
¦
79
¦ ± 8,0
¦
+------------------------------------+
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
Neteja 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.
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EC - ENVIDRAMENTS
EC1 - VIDRES PLANS
EC1G - VIDRES AÏLLANTS D'UNA LLUNA LAMINAR O LAMINAR DE BAIXA EMISSIVITAT I UNA LLUNA LAMINAR
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC1G2701,EC1G27A1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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 aïllant o resistent al foc
S'han considerat les formes de col·locació següents:
Col·locació amb llistó de vidre
Col·locació amb perfils conformats de neoprè
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
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 amb cambra d'aire:
+--------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦ Alçària ¦Franquícia ¦
¦2 llunes + cambra d'aire¦
vidre
¦ galze ¦perimetral ¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦ (mm)
¦ (mm) ± 0,5 ¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
<= 20
¦
0,8 - 3
¦ 18 ± 1,5¦
3
¦
¦
¦
3 - 5
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
5 - 7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
¦------------------------¦--------------¦---------¦------------¦
¦
¦
<= 0,8
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
> 20
¦
0,8 - 3
¦ 20 ± 2,0¦
4
¦
¦
¦
3 - 5
¦ 22 ± 2,0¦
5
¦
¦
¦
5 - 7
¦ 25 ± 2,5¦
5
¦
+--------------------------------------------------------------+
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.
Toleràncies d'execució:
Franquícia lateral i amplària del galze:
Vidre amb cambra d'aire:
+---------------------------------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Semiperímetre ¦Franquícia ¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦
vidre
¦ lateral
¦ galze
¦
¦
(mm)
¦
(m)
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14 - 18
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
19 - 23
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
24 - 28
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
30 - 32
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
34 - 38
¦
<= 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
57
¦
¦
¦ ± 6,0
¦
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¦
59 - 63
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 7,5
¦
¦
75
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
¦-------------------------¦--------------¦-----------¦----------¦
¦
14
¦
¦
¦ ± 2,0
¦
¦
16 - 19
¦
¦
¦ ± 2,5
¦
¦
20 - 24
¦
¦
¦ ± 3,0
¦
¦
25 - 28
¦
¦
¦ ± 3,5
¦
¦
30 - 34
¦
> 4
¦ ± 0,5
¦ ± 4,0
¦
¦
38
¦
¦
¦ ± 4,5
¦
¦
40 - 42
¦
¦
¦ ± 5,0
¦
¦
46
¦
¦
¦ ± 5,5
¦
¦
57 - 59
¦
¦
¦ ± 6,5
¦
¦
63
¦
¦
¦ ± 7,0
¦
¦
73
¦
¦
¦ ± 8,0
¦
¦
75 - 79
¦
¦
¦ ± 8,5
¦
+---------------------------------------------------------------+
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 aïllant: Gruix vidre (2 llunes+cambra d'aire)+ 3 mm
Toleràncies d'execució:
- Amplària de les falques (vidre aïllant):
+------------------------------------+
¦
Gruix vidre
¦Amplària ¦
¦2 llunes + cambra d'aire ¦ falques ¦
¦
(mm)
¦ (mm)
¦
¦-------------------------¦----------¦
¦
14 - 16
¦ ± 1,5
¦
¦
17 - 21
¦ ± 2,0
¦
¦
22 - 26
¦ ± 2,5
¦
¦
27 - 31
¦ ± 3,0
¦
¦
32 - 34
¦ ± 3,5
¦
¦
38 - 40
¦ ± 4,0
¦
¦
42 - 46
¦ ± 4,5
¦
¦
57 - 59
¦ ± 6,0
¦
¦
63
¦ ± 6,5
¦
¦
73 - 75
¦ ± 7,5
¦
¦
79
¦ ± 8,0
¦
+------------------------------------+
COL·LOCACIÓ AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
El perfil conformat de neoprè ha de tenir una pressió constant en tota la seva llargària.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
COL·LOCACIÓ AMB LLISTÓ DE VIDRE O AMB PERFILS CONFORMATS DE NEOPRÈ:
* UNE 85222:1985 Ventanas. Acristalamiento y métodos de montaje.
____________________________________________________________________________
EC - ENVIDRAMENTS
EC1 - VIDRES PLANS
EC1K - MIRALLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EC1K1501.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de mirall.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Adherit sobre tauler de fusta
Amb fixacions mecàniques al parament
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Adherit sobre tauler de fusta:
Neteja i preparació del suport
Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
Neteja final
Col·locació amb fixacions mecàniques:
Neteja del suport

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
Replanteig dels punts de fixació
Col·locació del mirall
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la posterior.
Distància entre els miralls: >= 1 mm
ADHERIT SOBRE TAULER DE FUSTA:
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.
FIXAT MECÀNICAMENT SOBRE EL PARAMENT:
Els elements de subjecció han de portar una làmina elàstica per tal d'impedir el contacte directe amb el mirall.
Distància dels forats de subjecció al perímetre: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície 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 6 cm
Cal prendre el múltiple immediat superior en el cas que la dimensió no ho sigui.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED11 - DESGUASSOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED111B21,ED111B71,ED111B61.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Desguassos d'aparells sanitaris amb tub de PVC o polipropilè, des de l'aparell fins al baixant, caixa sifònica o clavegueró.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació dels tubs
Fixació dels tubs
Col·locació d'accessoris
Execució d'unions necessàries
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El ramal muntat ha de ser estanc, no ha de presentar exsudacions ni ha d'estar exposat a obstruccions.
El ramal no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els canvis de direcció s'han de fer amb peces especials.
No han de quedar ramals enfrontats sobre una mateixa canonada col·lectiva
Quan es subjecten a paraments verticals, aquests han de tenir un gruix mínim de 9 cm.
Les subjeccions per a penjar el tub del sostre han de portar folre interior elàstic i han de ser regulables.
Els trams que vagin encastats han d'anar aïllats i no s'han de subjectar amb guix o morter.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb contratub amb una franquícia mínima de 10 mm que s'ha d'ataconar amb massilla asfàltica o material elàstic.
Separació de les subjeccions:
Per a tubs de diàmetre <= 50 cm: 70 cm
Per a tubs de diàmetre > 50 cm: 50 cm
Llargària del ramal:
Ramal connectat a caixa sifònica: <= 2,5 m
Ramal d'aparells amb sifó individual: <= 4 m
Ramal o maniguet de connexió del inodor: <= 1 m
Pendent del ramal:
Ramal connectat a caixa sifònica: 2 al 4 %
Ramal d'aparells amb sifó individual:
Banyeres i plats de dutxa: <= 10 %
Aigüeres, safareigs, lavabos i bidets: 2,5 al 5 %
Radi interior de les curvatures: >= 1,5 x D tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El procés d'instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
____________________________________________________________________________
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED1 - DESGUASSOS, BAIXANTS I AÏLLAMENTS I ACCESSORIS DE DESGUASOS I BAIXANTS
ED15 - BAIXANTS I CONDUCTES DE VENTILACIÓ AMB TUBS DE MATERIALS PLÀSTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED15N911.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Baixants i conductes de ventilació d'instal·lacions d'evacuació d'edificis amb tub de PVC o polipropilè.

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Col·locació dels tubs
Fixació dels tubs
Col·locació d'accessoris
Execució d'unions necessàries
CONDICIONS GENERALS:
El tram muntat ha de quedar aplomat i fixat sòlidament a l'obra.
Ha de ser estanc en tot el seu recorregut.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores encastables, una de fixació sota l'embocadura i la resta de guiatge a intervals regulars.
El pes d'un tub no ha de gravitar sobre el tub inferior.
Les unions entre els tubs s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
El baixant no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Els conductes de ventilació han de tenir un diàmetre uniforme al llarg de tot el seu recorregut.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub, i entre el tub i la valona s'ha d'ataconar amb massilla.
Els conductes han de quedar suficientment separats dels paraments per a facilitar les operacions de reparació i evitar la formació de condensacions.
Els trams vistos amb risc d'impacte han de quedar protegits adequadament.
Els baixants instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Nombre d'abraçadores per tub: >= 2
Distància entre les abraçadores:
Baixant: <= 15 vegades el diàmetre del baixant
Conducte de ventilació: <= 150 cm
Gruix del parament al que es subjecta el conducte:
Baixant: >= 12 cm
Conducte de ventilació: >= 9 cm
Pendent del conducte de ventilació terciària: >= 1 %
Toleràncies d'execució:
Desploms verticals: <= 1%, <= 30 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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 corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig
segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED5 - DRENATGES
ED51 - BONERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED51E08M.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua superficial dels paviments.
S'han considerat els tipus següents:
Bonera col·locada amb morter
Bonera adherida sobre làmina bituminosa en calent
Morrió col·locat amb morter
Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
Bonera especial per a sistema d'evacuació sifònic
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
L'execució de les boneres per l'evacuació sifònica s'ha d'ajustar al que indiqui la DT
Elements col·locats amb morter:
Replanteig
Col·locació caixa de la bonera
Execució de les unions amb els tubs
Fixació de la bonera amb morter
Col·locació de la reixa
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements adherits:
Replanteig de l'element
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Col·locació de l'element
Execució de les unions
Col·locació de la reixa
Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials sobrants, etc
Elements fixats mecànicament:
Replanteig de l'element
Col·locació caixa de la bonera
Fixació d'acord amb DT
Col·locació reixa
Retirada de l'obra de restes d'embalatge, material sobrant, etc.
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
En el cas de les boneres per al sistema d'evacuació sifònic cal que tots els elements s'instal·lin d'acord amb la DT.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El
impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament col·locats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa, de poliamida o d'etilè propilè diè, ha de quedar enrasada amb el paviment.
La bonera de goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Toleràncies d'execució:
Nivell entre la bonera i el paviment: -2 mm, 0 mm
MORRIÓ:
Ha de quedar correctament col·locat i subjectat a la bonera amb els procediments indicats pel fabricant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i
fixant-la a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
BONERA PER A SISTEMA D'EVACUACIÓ SIFÒNIC:
L'execució per a aquest tipus de sistema ha de realitzar-se seguint estrictament el que indiqui la DT
Les cassoletes han d'estar situades en els punts baixos de la coberta per permetre un flux eficient d'aigua cap a elles.
La bonera i en particular la seva reixeta protectora han d'estar protegits de les càrregues i de l'entrada de residus durant el procés d'instal·lació del sistema.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat realment col·locada a l'obra d'acord amb les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
BONERA:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
MORRIÓ:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED5 - DRENATGES
ED5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED5H8598.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
Comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del formigó de la solera
Muntatge dels mòduls prefabricats
Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
Col·locació del formigó lateral de la caixa
Col·locació de les reixes
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Nivell de la solera: ± 20 mm
Aplomat total: ± 5 mm
Planor: ± 5 mm/m
Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
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L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
ED - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
ED7 - CLAVEGUERONS
ED7F - CLAVEGUERONS AMB TUB DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ED7FQ314.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de clavegueró amb tub de PVC.
S'han considerat les col·locacions següents:
Penjat del sostre
En rasa, sobre llit d'assentament de sorra
En rasa, sobre llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
En rasa, sobre solera de formigó i llit d'assentament de sorra
En rasa, sobre solera de formigó, llit d'assentament de sorra i amb reblert de sorra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Penjat del sostre:
Col·locació de les abraçadores de subjecció del tub
Col·locació i unió dels tubs
Col·locació de les peces necessàries en els punts singulars (per a canvis de direcció, connexions, etc.)
Realització de proves sobre la canonada instal·lada
En rasa:
Execució de la solera de formigó, en el seu cas
Preparació del llit amb sorra compactada
Col·locació dels tubs
Segellat dels tubs
Realització de proves sobre la canonada instal·lada
Rebliment amb sorra fins a la cota indicada a la partida d'obra, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de protegir amb un contratub de secció més gran.
La franquícia entre el tub i el contratub s'ha d'ataconar amb massilla.
Les unions entre els tubs han d'estar fetes amb els procediments i materials aprovats pel fabricant.
El clavegueró no ha de tenir, en el sentit del recorregut descendent, reduccions de secció en cap punt.
Ha de ser estanc a l'aigua a una pressió >= 0,3 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc a l'aire a una pressió >= 0,5 bar i <= 1 bar
Ha de ser estanc al fum a una pressió de gasos de 250 Pa
PENJAT DEL SOSTRE:
El clavegueró muntat ha de quedar fixat sòlidament a l'obra, amb el pendent determinat per a cada tram.
Els tubs s'han de subjectar per mitjà d'abraçadores, repartides a intervals regulars.
Les abraçadores han de ser regulables, de ferro galvanitzat i amb folre interior elàstic.
Els trams instal·lats mai no han de ser horitzontals o en contrapendent.
Els trams rectes, els acoblaments i els canvis de direcció han de disposar de registres formats per peces especials.
Separació entre registres: <= 15 m
Pendent: >= 1 %
Distància entre les abraçadores: <= 150 cm
Fletxa: <= 0,3 cm
Separació amb la cara inferior del sostre: >= 5 cm
Franquícia entre tub i contratub: 10 15 mm
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Els tubs han de quedar recolzats en tota la seva llargària sobre un llit de material granular o terra lliure de pedres.
El llit de sorra ha de quedar pla, anivellat i a la fondària prevista a la DT.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la
DF.
Pendent: >= 2%
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície en zones de trànsit rodat: >= 80 cm
En el cas de tubs de PVC-U amb pressió enterrats que transportin aigua es recomana una alçària mínima de 0,90m. sempre que estiguin a l'abric de les gelades.
Per a tubs instal·lats sota zones de trànsit intens o que no sigui possible mantenir l'alçària de 0,90m. es requerirà una protecció addicional.
Amplària de la rasa: >=diàmetre exterior + 500 mm i >= 0,60 m
Gruix llit d'assentament de sorra: >= 10 + diàmetre exterior / 10 cm
La distància entre les canonades enterrades de PVC a pressió i fonaments o d'altres instal·lacions enterrades >= 0,4m. en condicions normals.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament com disgregacions o buits a la massa.
Gruix solera de formigó: 15 cm
REBLERT AMB SORRA:
El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant final.
El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord amb els mitjans que s'utilitzin.
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions corresponent.
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La sorra ha de ser neta, lliure de pedres i d'altres materials estranys.
Gruix tongades rebliment: 10 cm
Rebliment amb sorra: fins 30 cm per sobre del nivell superior del tub
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub.
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
Es de bona pràctica l'estesa de tubs amb l'extrem mascle inserit en l'embocaduda en el mateix sentit de circulació que el previst per al flux de sanejament.
Els tubs de PVC-U a pressió mai haurien d'encofrar-se amb formigó.
PENJAT DEL SOSTRE:
No s'han de manipular ni corbar els tubs.
Els canvis direccionals i les connexions s'han de fer per mitjà de peces especials, seguint les indicacions de DT i d'acord amb la DF.
Tots els talls s'han de fer perpendicularment a l'eix del tub.
S'han d'instal·lar els absorbidors de dilatació necessaris.
La canonada principal s'ha de prolongar 30 cm des de la primera connexió
COL·LOCACIÓ AL FONS DE LA RASA:
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal
avisar la DF.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Els tubs i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i recolzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant els junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions
tècniques del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C.
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar.
Sobre la solera de formigó, quan tingui la resistència adequada, s'ha de col·locar el llit de material granular.
REBLERT AMB SORRA:
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura exterior sigui inferior a 0º C.
Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat.
Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la sorra amb materials estranys.
No s'han de barrejar diferents tipus de materials.
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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 corresponents a retalls i la repercussió de les peces especials a col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».
UNE-EN 1456-1:2002 Sistemas de canalización en materiales plásticos para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte
1: Especificaciones para tubos, accesorios y el sistema.
SOBRE SOLERA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
Execució de la solera de formigó, en el seu cas.
Comprovació de la superfície d'assentament.
Col·locació i unió dels tubs.
Rebliment amb formigó fins cobrir tot el tub, en el seu cas.
Comprovació del funcionament del tram de claveguera o col·lector.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció a càrrec del Contractista dels defectes que provoquin les fugues detectades.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o,
mitjançant les cambres de descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Es seguiran les instruccions de la DF en la realització dels controls previstos.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMOPLIMENT EN TUBS DE PVC SOTERRATS:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________

EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ13 - LAVABOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ13U71H.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació de lavabo de porcellana o de gres esmaltat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Amb suports murals
Sobre un peu
Amb suports murals i mig peu
Encastat a un taulell
Semiencastat a un taulell
Fixat sota taulell
Recolzat sobre taulell o moble
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Col·locació del lavabo a l'espai previst
Connexió a la xarxa d'evacuació
Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
El lavabo instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior del lavabo ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Si el lavabo es col·loca encastat a un taulell, ha d'estar fixat sòlidament a aquest amb el sistema indicat pel fabricant.
Si la col·locació és amb suports murals o sobre un peu, el lavabo ha d'estar fixat sòlidament al parament i recolzat, en el segon cas, sobre el corresponent peu.
L'acord amb el revestiment del parament, i entre el lavabo, el peu i el paviment, o entre el lavabo i el taulell, segons sigui el cas, ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
Nivell: ± 10 mm
Caiguda frontal respecte al pla horitzontal: <= 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per
plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ14 - INODORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ14U211.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'evacuació d'inodor de porcellana esmaltada o d'acer inoxidable antivandàlic, de sortida vertical o horitzontal, col·locat amb fixacions verticals
o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Col·locació de l'inodor a l'espai previst
Connexió a la xarxa d'evacuació
Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'inodor instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
La tapa i el seient han de quedar centrats, no oferir resistència ni tenir joc en el seu moviment.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'inodor ha de ser la reflectida en el projecte, o en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació mitjançant una pasta segelladora en els aparells de descàrrega horitzontal, o mitjançant un junt de
cautxú o de neoprè en els de descàrrega vertical.
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Els mecanismes de descàrrega i alimentació han de quedar regulats de manera que l'aparell funcioni correctament.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
Nivells: ± 10 mm, Ha de coincidir amb el bidet
Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per
plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ1A - ABOCADORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ1AB21P.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a xarxa d'evacuació d'abocador de gres esmaltat o de porcellana vitrificada, col·locat amb suports murals o sobre el paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Col·locació de l'abocador a l'espai previst
Connexió a la xarxa d'evacuació
Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
L'abocador instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins el nivell frontal superior de l'abocador ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada en la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament o al paviment, segons el cas, amb les fixacions subministrades pel fabricant.
L'acord amb el paviment ha de quedar rejuntat.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació, mitjançant la pasta de segellar.
Les conduccions metàl·liques de l'aparell han de dur instal·lada la connexió a terra amb cable de coure nu, de secció >= 2,5 mm2.
Toleràncies d'instal·lació:
Nivell: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per
plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ1B - CISTERNES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ1BF67E.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua de cisterna de porcellana vitrificada o de PVC, col·locada amb fixacions murals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Preparació de la zona de treball
Col·locació de la cisterna a l'espai previst
Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
La cisterna instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell d'evacuació de la cisterna ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixada sòlidament al parament, amb les fixacions subministrades pel fabricant.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:
Nivell: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per
plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ1 - APARELLS SANITARIS
EJ1Z - ACCESSORIS D'APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ1ZAB01.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació de diferents elements auxiliars per completar la instal·lació d'aparells sanitaris.
S'han considerat els elements següents:
Tapatubs d'alimentació per a urinari mural
Tapatubs d'alimentació per a urinari de peu
Marxapeu per a urinari de peu
Tapajunts per a urinari de peu
Tapajunts inferior per a urinari de peu
Cistella de filferro plastificat
Fusta per a pica d'aigüera
Reixa cromada per a abocador
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellat en totes dues direccions, a la posició prevista.
Toleràncies d'instal·lació per a tapatubs, marxapeu i reixa:
Nivell: El mateix exigit a l'aparell sanitari
Horitzontalitat: ± 2 mm
TAPATUBS:
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb les fixacions subministrades pel fabricant.
MARXAPEU:
L'alçària de muntatge ha de ser l'especificada en el projecte.
Ha d'estar fixat sòlidament amb morter al pilar de totxana i l'ha de revestir totalment.
SEPARADOR:
Ha d'estar encastat entre dos urinaris, recolzat sobre el pilar central de totxana i collat sòlidament amb morter.
REIXA:
Ha d'estar ben fixada a l'aparell pels punts previstos.
La reixa instal·lada ha de recolzar sobre la protecció de goma col·locada en la part frontal de l'abocador i girar correctament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
SEPARADOR:
El pilar interior d'obra ha de fer-se des del peu de l'urinari a la base inferior del tapajunts.
Poden col·locar-se barres d'ancoratge per a millorar la solidesa de la fixació.
REIXA:
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
TAPATUBS, MARXAPEU, CISTELLA I FUSTA:
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ2 - AIXETES I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ23U12A,EJ22UPR1,EJ23A121.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió a la xarxa d'aigua d'aixetes i accessoris per a aparells sanitaris, muntades superficialment o encastades.
S'han considerat els elements següents:
Aixeta connectada al tub d'alimentació
Bateria mural connectada al tub d'alimentació i al de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
Broc connectat al tub d'alimentació i la de desguàs, si porta sobreixidor incorporat
Ruixador connectat al braç de la dutxa
Suport per a dutxa de telèfon
Tub flexible connectat al tub d'alimentació i a la dutxa de telèfon
Dutxa de telèfon connectada a tub flexible
Fluxor amb aixeta de regulació i tub de descàrrega incorporats
Colze d'enllaç
Mecanisme per a cisterna de descàrrega o d'alimentació connectat a l'aparell sanitari
Enllaç mural
Maniguet flexible connectat a l'accessori d'enllaç i a l'aixeta
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Col·locació de l'aixeta o l'accessori
Segellat dels junts
Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
Un cop col·locada l'aixeta o l'accessori, ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
L'aixeta, la bateria o el braç de dutxa, ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte i centrat amb l'especejament de l'enrajolat.
L'alçària de muntatge de l'element ha de ser la reflectida en el projecte o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar ben fixat al seu suport.
S'ha de garantir l'estanquitat de les connexions amb els tubs d'alimentació i amb els de desguàs quan calgui.
En l'aixeta, l'òrgan de comandament de l'aigua calenta ha d'estar col·locat a l'esquerra amb el distintiu vermell i el de l'aigua freda a la dreta amb el distintiu blau.
Toleràncies d'instal·lació:
Nivell: ± 10 mm
FLUXOR:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Si és fluxor antirobatori, ha d'estar col·locat per la part posterior de la paret i ha de quedar connectat amb el polsador encastat directament a la paret, de manera que permeti el
seu correcte accionament.
MECANISME PER A CISTERNA:
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió de l'aixeta amb el tub d'alimentació i de la connexió del tub de descàrrega amb l'aparell sanitari.
Una vegada instal·lat ha de comprovar-se el bon funcionament del mecanisme.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La posició de l'element respecte al plà del parament ha de ser l'adequada per a obtenir un bon acord amb el revestiment.
No s'han de col·locar junts de material endurible a les rosques.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
Les zones per soldar s'han de netejar i fregar abans.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta instal·lació dels materials i equips a l'obra
Verificació de la correcta execució de la instal·lació segons instruccions de fabricant.
Es comprovarà que la pressió mínima ha de ser:
100 kPa per aixetes
150 kPa per fluxors i calentadors
Es comprovarà que la pressió en qualsevol punt de consum no pot superar 500 kPa.
Es verificarà l'existència de dispositius d'estalvi d'aigua en les aixetes en edificis de pública concurrència.
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRA
Es realitzarà l'assaig de cabals mínims, considerant el funcionament simultani de les instal·lacions susceptibles de fer-ho a la realitat. Es verificarà: el total de la instal·lació, per
plantes o sectors i per zones humides.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.
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EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ3 - DESGUASSOS I ACCESSORIS PER A APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ33B12F.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Col·locació i connexió de desguàs o accessori a la xarxa d'evacuació.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Soldats a tub de plom
Roscats a sifó de llautó
Connectats a tub de PVC
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents:
Soldats a tub de plom:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs
Soldat
Prova de servei de la instal·lació
Connectats a tub de PVC:
Neteja amb abrasiu de l'interior i exterior dels tubs
Acoblament dels tubs amb adhesiu o mitjançant junt elàstic
Prova de servei de la instal·lació
Roscats a sifó de llautó:
Neteja amb abrasiu de l'interior dels tubs
Preparació de les unions amb cintes, pasta o estopa
Roscat dels tubs
Prova de servei de la instal·lació
CONDICIONS GENERALS:
L'accessori instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de ser accessible des del local en el que estigui instal·lat.
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que es pugui instal·lar i manipular.
Les unions no han de tenir fuites.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar feta la prova d'instal·lació.
Distància en vertical entre la vàlvula de desguàs i la corona del sifó: <= 60 cm
Toleràncies d'instal·lació:
Posició: La mateixa exigida al sanitari
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
La connexió de sortida s'ha de fer per soldadura amb estany.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
La connexió de sortida s'ha de fer encolada amb adhesiu o encaixada amb junt elàstic.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop acabades les tasques de muntatge es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges, retalls de tubs, etc.
SOLDATS A UN RAMAL DE PLOM:
Abans de fer l'acoblament per soldadura, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
CONNECTATS A UN RAMAL DE PVC:
Abans de fer l'acoblament encolat, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu, després s'ha d'humitejar amb un dissolvent adient i s'ha d'aplicar
l'adhesiu per tal d'evitar la formació de bombolles.
L'acoblament s'ha de fer sense moviments de torsió, després s'ha de netejar l'adhesiu acumulat a l'exterior.
Si la unió es fa mitjançant un junt elàstic, s'ha de netejar l'interior i l'exterior del broquet i després s'ha d'aplicar un lubricant adient, només a l'extrem bisellat del tub.
L'acoblament s'ha de fer amb moviment longitudinal, després cal fer retrocedir el tub 1,5 cm aproximadament, per a facilitar les possibles dilatacions.
ROSCATS:
Abans de fer l'acoblament roscat, s'ha de netejar l'interior del broquet fregant-lo amb paper abrasiu.
No s'han de col·locar junts de material endurible.
Les unions enroscades s'han de preparar amb estopes, pastes o cintes d'estanquitat.
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
____________________________________________________________________________
EJ - INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA, APARELLS SANITARIS I PRODUCCIÓ D'AIGUA CALENTA SANITÀRIA
EJ4 - ACCESSORIS I COMPLEMENTS DE BANY
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EJ42U015,EJ4ZU015,EJ4ZU110.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i complements de bany col·locats.
S'han considerat els elements següents:
Saboneres murals o per encastar al taulell
Accessoris per a banys adaptats, barres fixes, barres abatibles i seients, col·locats amb fixacions mecàniques.
Dispensador de paper col·locat amb fixacions mecàniques
Porta-rotlles col·locat amb fixacions mecàniques
Tovalloler, col·locat amb fixacions mecàniques
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Saboneres, dispensador de paper, porta-rotlles o tovalloler:
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Replanteig
Muntatge, fixació i anivellament
Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
Accessoris per a banys adaptats:
Replanteig de la posició de l'element
Fixació de l'element al parament
Col·locació dels junts corresponents de l'aparell
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ACCESSORIS MURALS:
Cal que quedi suficientment separat dels paraments que l'envolten, de manera que l'ús per al qual es destina sigui l'òptim.
Toleràncies d'instal·lació:
Posició: ± 20 mm
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
La sabonera s'ha fixar al taulell amb els dispositius de subjecció previstos pel fabricant.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
S'ha d'assegurar una subjecció sòlida i segura.
L'aparell col·locat ha de quedar fixat mitjançant dos suports com a mínim.
Les barres de suport han d'estar col·locades a una alçada entre 0,70 i 0,75 m, perquè permeti agafar-s'hi amb força en la transferència lateral a wàters i bidets.
La barra situada al costat de l'espai d'apropament serà batent.
Tots els accessoris i mecanismes han d'estar col·locats a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m.
Toleràncies d'instal·lació:
Aplomat (posició vertical): ± 3 mm
Horitzontalitat (posició horitzontal): ± 3 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Abans de la seva instal·lació es farà un replanteig.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat, es procedirà a la retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials.
SABONERES PER A ENCASTAR AL TAULELL:
Es tindrà cura de no fer malbé el taulell en apretar els cargols de fixació.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
SABONERA, DISPENSADOR DE PAPER TOVALLOLER O PORTA ROTLLES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
ACCESSORIS PER A BANYS ADAPTATS:
Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d'aprovació del Codi d'accessibilitat.
____________________________________________________________________________
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM1 - INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
EM11 - DETECTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM112120.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
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 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.
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
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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.
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació 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).
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
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.
____________________________________________________________________________
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM1 - INSTAL·LACIONS DE DETECCIÓ I ALARMA D'INCENDIS I GASOS
EM14 - POLSADORS D'ALARMA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM1421D2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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)
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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.
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació 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).
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
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
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.
____________________________________________________________________________
EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EM3 - EXTINTORS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EM31261K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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:
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
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 AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.
COL·LOCAT DINS D'ARMARI I MUNTAT SUPERFICIALMENT:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament, plà, aplomat i anivellat sobre el paviment.
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
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.
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
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
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
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.
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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EM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT
EMD - INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT ANTI INTRUSIÓ
EMD2 - CONTACTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EMD23230.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Contactes de seguretat encastats, muntats superficialment o adherits al vidre.
S'han considerat els tipus següents:
Contactes magnètics encastats i muntats superficialment.

Contactes de vibració adherits al vidre.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Contactes magnètics:
Connexió a la xarxa de detecció
Col·locació dins dels forats corresponents, si són encastats
Fixació a la superfície corresponent, si són muntats superficialment
Contactes de vibració:
Connexió a la xarxa de detecció.
Fixació a la xarxa a protegir.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar connectat al circuit que li correspongui de la central de detecció.
CONTACTES MAGNÈTICS:
El contacte magnètic s'instal·larà en el costat corresponent a la zona protegida.
L'interruptor i l'imant estaran col·locats enfrontats, amb la distància entre ambdos especificada a la documentació tècnica del fabricant.
Si són encastats, els contactes han d'anar col·locats dins els forats oportuns practicats al parament o porta.
Si son muntats superficialment, la placa base pot fixar-se sobre l'objecte mitjançant adhesius o visos.
CONTACTES DE VIBRACIÓ ADHERITS AL VIDRE:
El detector s'ha d'adherir al vidre amb adhesius de dos components.
Temperatura ambient admisible: 0° - 50° C
Radi d'acció: Fins a 2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONTACTES MAGNÈTICS:
Per aconseguir la correcta alineació del imant en relació al interruptor, s'utilitzaran plaques separadores de 2 mm de gruix.
Es seguiran les instruccions del fabricant.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
Control de procés de muntatge. Verificació la correcta execució de la instal·lació i la separació dels conductors respecte senyals Fortes (BT), utilització de conduccions
adequades.
Verificació de la situació i instal·lació correcta dels detectors, connexions elèctriques i cablejat.
Verificació de les condicions de funcionament i prestacions de la central de detecció i alarma.
Mesura del nivell sonor de les alarmes acústiques.
Prova de funcionament, actuant sobre diversos detectors i verificant l'actuació de la central, segons les especificacions que tingui assignades: actuació de videogravador,
avisos acústics etc. Verificar l'actuació del sistema sense alimentació elèctrica (subministrament d'emergència).
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament de la instal·lació actuant sobre tots els detectors. S'ha de comprovar l'execució global de la instal·lació. En qualsevol altre cas la DF ha de
determinar la intensitat de la presa de mostres.
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.
____________________________________________________________________________
EQ - EQUIPAMENTS
EQ5 - TAULELLS
EQ5A - TAULELLS DE MATERIALS SINTÈTICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ5AUX10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Taulells de resines sintètiques amb fibres de fusta, fixats mecànicament sobre estructura de base o sobre moble.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Fixació de l'estructura de suport al parament, en el seu cas
Fixació del taulell sobre l'estructura de suport o sobre moble
CONDICIONS GENERALS:
El taulell ha de quedar horitzontal i no ha de tenir esquerdes, trencaments, taques ni escantonaments.
Ha de recolzar correctament sobre els suports o sobre el moble.
Quan vagi col·locat sobre suports, s'han de col·locar els suficients perquè el taulell sigui estable.
Si hi ha equips de mobiliari a sota del taulell, la volada ha d'ajustar-se al projecte o a les directrius fixades per la DF Si no s'especifica, ha de ser >= 1,5 cm.
Toleràncies d'execució:
Horitzontalitat: ± 0,1 %
Alçària: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________

Rehabilitació Edifici B Alberg Mare de Dèu de Montserrat Plec Condicionst Tècniques: 135

EQ - EQUIPAMENTS
EQ5 - TAULELLS
EQ5Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A TAULELLS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ5ZUMA1,EQ5ZUMA2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de forats amb cantell interior polit o sense polir per a encastar aparells sanitaris a taulells de pedra.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Foradat del taulell de pedra i polit del cantell interior si s'escau
CONDICIONS GENERALS:
El forat s'ha d'ajustar al diàmetre o perfil previst.
El cantell del forat no pot tenir rugositats apreciables.
Toleràncies d'execució:
Diàmetre: - 2 mm, - + 5 mm
Distància entre les cares diametralment oposades:
Cantell interior sense polir: -5 mm, +10 mm
Cantell interior polit: ± 5mm
Distància entre les cares diametralment oposades: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No hi han condicions específiques del procés d'execució.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
EQ - EQUIPAMENTS
EQ9 - EQUIPAMENTS PER A COL·LECTIVITATS
EQ9C - EQUIPAMENT PER A CUINES INDUSTRIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQ9CF041.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Elements per a equipament de cuines industrials.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Subministrament de tots materials.
Preparació i inspecció de la zona de treball.
Replanteig de la unitat.
Desembalatge i inspecció del material subministrat.
Col·locació, fixació i anivellament, si es el cas, d'acord amb les instruccions de muntatge del fabricant.
Connexió a les xarxes a que ha d'estar connectades, segons els tipus d'element (aigua, electricitat, evacuació, gas etc.)
Posada en funcionament, prova d'estanqueïtat, servei i funcionament.
Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, restes de materials, etc. i disposició d'aquests per a la correcta gestió de residus.
Recollida, arxiu i lliurament a la DF de tots els manuals d'utilització, garanties, declaracions de conformitat i altre documentació de manteniment.
CONDICIONS GENERALS:
Els plànols de muntatge han d'estar aprovats per la DF abans del inici dels treballs.
Els equips i sistemes han d'estar aprovats per la DF abans de la seva col·locació.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les característiques dels equips han de ser les especificades en la DT del projecte.
Els equips i materials han d'estar subministrats a obra amb els manuals de muntatge, utilització i manteniment, marcatges, etiquetes i declaracions de conformitat que li siguin
aplicables, segons la normativa vigent de marcatge CE o altres normatives d'aplicació.
Les distancies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant i han de complir amb la normativa especifica que li
sigui d'aplicació.
El elements han de quedar fixats sòlidament pels punts i amb els elements previstos i recomanats pel fabricant.
Les zones on l'aparell necessita ventilació, d'acord amb les instruccions del fabricant han d'estar lliures.
S'han de respectar les distancies lliures i altres distancies indicades pel fabricant.
Les portes, calaixos i elements mòbils han d'obrir i tancar correctament.
Els elements que necessiten manipulació o manteniment, han de ser fàcilment accessibles i s'han de poder realitzar aquestes tasques sense desmuntar altres elements.
Han de quedar instal·lats en lloc on la temperatura i condicions ambientals estiguin dintre dels límits indicats pel fabricant.
Toleràncies d'execució:
Posició: ± 20 mm o la limitació donada per la instal·lació dels altres elements i mobiliari.
Anivellament: ± 2% o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.
Aplomat: ± 2% o límit fixat pel fabricant per al bon funcionament del aparell.
ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA ELÈCTRICA:
Han d'estar connectats a la tensió indicada pel fabricant.
Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.
No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.
ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'AIGUA SANITÀRIA:
Han d'estar connectats als diàmetres recomanats pel fabricant i als serveis indicats pel fabricant.
Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.
No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.
Les connexions han de ser estanques.
Han d'estar realitzades les proves d'estanqueïtat de les unions.
No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.
ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA D'EVACUACIÓ I ELEMENTS CONECTATS A LA XARXA DE GAS:
Han d'estar connectats als diàmetres indicats o recomanats pel fabricant.
Les connexions han d'estar fetes amb els connectors normalitzats adequats i indicats pel fabricant.
No s'han de manipular els elements de connexió subministrats pel fabricant.
Les connexions han de ser estanques.
Ha d'estar realitzada la prova d'estanqueïtat de la unió.
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No s'ha de transmetre tensions entre les connexions de l'aparell i la xarxa de servei.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar les feines, s'ha de fer un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Cal inspeccionar, netejar i preparar la zona de treball i les zones que quedaran inaccessibles després de la instal·lació, segons les indicacions de la DT o la DF.
La zona on s'instal·la l'element ha de complir amb les especificacions del seu plec de condicions o la indicada per la DF o que les possibles actuacions posteriors o pendents a
realitzar en la zona on s'instal·la l'element han de ser compatibles amb els materials a instal·lar.
Abans de procedir al muntatge dels elements, cal localitzar, senyalitzar i, en cas necessari, protegir els serveis i elements per evitar malmetre'ls durant el muntatge, execució de
fixacions als paraments o altres tasques a realitzar.
Les distancies als serveis i els serveis a que s'han de connectar els aparells han de complir amb les indicades pels fabricant o per la normativa i han d'estar accessibles en el
moment de realitzar el muntatge.
La manipulació i emmagatzematge dels elements s'ha de realitzar d'acord amb les indicacions de l'embalatge i del fabricant i amb els mitjans auxiliars adequats al pes i volum
de l'element.
El muntatge dels elements s'ha de fer seguint les instruccions DT del fabricant o de la DT del projecte.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT i/o indicades pel fabricant i que resulti més efectiu en funció de la situació, volum i pes dels elements a instal·lar.
Tots els elements s'han d'inspeccionar, abans de la seva col·locació, per comprovar que compleixen amb les especificacions de la DT del projecte i no tenen desperfectes.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements ni variar les condicions del element subministrat.
Les connexions s'han de fer sense servei.
Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord amb el procediment que especifica la normativa per cada tipus d'instal·lació, la DT del fabricant o de la DT del projecte.
Un cop finalitzat el muntatge cal realitzar la posada en funcionament de l'element i les proves de servei i accionament de portes, calaixos, elements mòbils, etc.
Un cop instal·lat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de tubs, etc. i disposició d'aquests per a la correcta
gestió de residus.
Els elements instal·lats, en cas necessari, s'han de protegir per evitar malmetre'ls durant el muntatge d'altres elements o d'acord amb la DT del fabricant o de la DT del projecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG01 a 11.
Ordre de 3 de maig de 1999, sobre el procediment d'actuació de les empreses instal·ladores-mantenidores, de les entitats d'inspecció i control i dels titulars en les instal·lacions
regulades pel Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els edificis (RITE) i les seves instruccions tècniques complementàries (ITE).
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.
____________________________________________________________________________
EQ - EQUIPAMENTS
EQN - ESCALES PREFABRICADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
EQN2U001.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Escales metàl·liques prefabricades de trams rectes.
S'han considerat els següents tipus d'escales:
Escales de gat amb pates encastats a l'obra amb morter de ciment
Escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En les escales metàl·liques rectes amb estructura de perfils laminats i graons de planxa d'acer:
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
En les escales de gat
Comprovació i preparació dels punts d'encastament
Col·locació dels graons amb morter
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER:
Ha d'estar col·locada a la posició indicada a la DT, amb les modificacions aprovades per la DF.
Ha de quedar correctament aplomada i anivellada.
La disposició dels diferents elements de l'escala, les seves dimensions, tipus d'acer i perfils s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
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 dificultin el contacte amb l'element que s'han d'unir.
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:
Llargària de l'element:
D'1 m, com a màxim: ± 2 mm
D'1 a 3 m: ± 3 mm
De 3 a 6 m: ± 4 mm
Tolerància total (suma de toleràncies dels elements que formen el conjunt estructural): <= 15 mm
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.
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.
La unió entre les platines i els pilars ha d'estar feta per mitjà de soldadures continues de penetració complerta.
ESCALES DE GAT AMB PATES ENCASTATS A L'OBRA AMB MORTER DE CIMENT:
El graó col·locat ha de quedar anivellat i paral·lel a la paret que l'hi dóna suport.
Ha d'estar sòlidament fixat a la paret per encastament dels seus extrems agafats amb morter.
Llargària d'encastament: >= 10 cm
Distància vertical entre graons consecutius: <= 35 cm
Distància vertical entre la trapa o finestra i l'últim graó: 25 cm
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Distància vertical entre el primer graó i el paviment: 50 cm
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 1 mm
Paral·lelisme amb la paret: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
El procés de col·locació no ha de provocar desperfectes ni modificar les condicions exigides pel material.
ESCALES METÀL·LIQUES RECTES AMB ESTRUCTURA DE PERFILS LAMINATS I GRAONS DE PLANXA D'ACER:
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.
La DF ha d'haver aprovat els plànols de taller abans d'iniciar l'execució de l'obra. Qualsevol modificació durant els treballs ha d'aprovar-la la DF i reflectir-se posteriorment en els
plànols de taller.
Si durant el transport el material ha sofert desperfectes que no poden ser corregits o es preveu que després d'arreglar-los afectarà al seu treball estructural, la peça ha de ser
substituïda.
La secció de l'element no ha de quedar 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 elements provisionals de fixació que per a l'armat i el muntatge es soldin a les barres de l'estructura, s'han de desprendre amb bufador sense afectar a les barres. Es
prohibeix desprendre'ls a cops.
Un cop acabada la posada a l'obra se li ha de donar una segona o tercera capa de protecció de pintura antioxidant, segons les especificacions de la DF, que ha de complir les
condicions fixades a la seva partida d'obra.
Les parts que hagin de quedar de difícil accés després del seu muntatge, però sense estar en contacte, rebran la segona capa de pintura i la tercera, si està prescrita, després
de la inspecció i l'acceptació de la DF i abans del muntatge.
La preparació de les unions que s'hagin de realitzar a obra es farà a taller.
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.
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 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.
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-1.
L'execució d'els diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del DB-SE A.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària mesurada en el sentit del recorregut de l'escala, executat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
____________________________________________________________________________
ER - JARDINERIA
ER3 - CONDICIONAMENT QUÍMIC I BIOLÒGIC DEL SÒL I ACABATS SUPERFICIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ER3P2154.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Aportació i estesa de materials per al condicionament del terreny.
S'han considerat els materials següents:
Terra vegetal
Escorça de pi
Torba rossa
Sorra
Grava de pedrera
Grava de riu
Grava volcànica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aportació del material corrector
Incorporació al terreny del material corrector
CONDICIONS GENERALS:
El material aportat ha de formar una barreja uniforme amb els altres components i amb el substrat existent, si és el cas.
El sauló, la grava o la sorra aportats, no han de tenir impureses ni matèria orgànica.
La terra, l'escorça de pi o la torba aportats, no han de tenir elements estranys ni llavors de males herbes.
Quan la superfície final acabada és poc drenant, ha de tenir els pendents necessaris per a evacuar l'aigua superficial.
Toleràncies d'execució:
Anivellament: ± 3 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
L'aportació s'ha de fer en capes de gruix uniforme i paral·leles a l'esplanada, sense produir danys a les plantacions existents.

L'estesa s'ha de fer abans o a la vegada que les feines d'acondicionament del terreny.
Quan la superfície final és drenant, s'ha de comprovar que la base té els pendents suficients per a l'evacuació de l'aigua superficial.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN TERRA VEGETAL:
Inspecció visual del procés, amb atenció especial a la uniformitat de la barreja i de la seva estesa.
Comprovació del gruix d'estesa i condicions d'anivellament.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN TERRA VEGETAL:
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN TERRA VEGETAL:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________
ER - JARDINERIA
ER4 - SUBMINISTRAMENT D'ARBRES I DE PLANTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ER4HH2A1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament d'espècies vegetals dins de l'obra fins al punt de plantació.
S'han considerat els tipus següents:
Arbres planifolis
Coníferes i resinoses
Palmeres i palmiformes
Arbusts
Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
En contenidor
Amb pa de terra
Amb l'arrel nua
En safates
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Emmagatzematge i plantació provisional, en el seu cas
Totes les feines necessàries per a que l'espècie vegetal arribi al punt de plantació definitiu en bones condicions
Transport de l'espècie vegetal dins de l'obra fins al punt de plantació definitiu
CONDICIONS GENERALS:
L'espècie vegetal ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions referides al cultiu, estat fitosanitari, aspecte i presentació.
Les seves característiques no han de quedar alterades pel seu transport i la seva manipulació. Aquestes operacions s'han de fer seguint les indicacions de la norma NTJ 07Z,
en funció de cada espècie i tipus de presentació.
S'ha d'evitar l'acció directa del vent i del sol sobre la part aèria.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Les plantes han d'emmagatzemar-se al viver de l'obra segons el tipus, varietat i dimensions, de tal manera que possibiliti un control i verificació continuats de les existències.
Quan el subministrament és en contenidor, amb l'arrel nua o amb pa de terra i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF S'ha
d'habilitar una rasa on s'ha d'introduir la part radical, cobrint-la amb palla, sauló o algun material porós que s'ha d'humitejar degudament. Alhora s'ha de disposar de proteccions
per al vent fort i el sol directe.
Quan el subministrament és en safates o en bulbs i no es pot plantar immediatament, s'ha de disposar d'un lloc d'aclimatació controlat per la DF.
En el transport s'ha d'evitar l'acció directa de l'aire i del sol sobre la part aèria si la planta manté fulles, i sobre la part radical si es tracta de plantes amb arrel nua o amb pa de
terra i aquest no té protecció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 07A:2007 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Qualitat general del material vegetal.
ARBRES DE FULLA CADUCA:
* NTJ 07D:1996 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla caduca.
ARBRES DE FULLA PERSISTENT:
* NTJ 07E:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbres de fulla perenne.
ARBUSTS:
* NTJ 07F:1998 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Arbusts.
ENFILADISSES:
* NTJ 07I:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Enfiladisses.
CONÍFERES I RESINOSES:
* NTJ 07C:1995 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Coníferes i resinoses.
PALMERES:
* NTJ 07P:1997 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Subministrament del material vegetal. Palmeres.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual, de les espècies vegetals abans de la seva plantació.
Comprovació de la ubicació i condicions del substrat.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Rehabilitació Edifici B Alberg Mare de Dèu de Montserrat Plec Condicionst Tècniques: 137

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.
____________________________________________________________________________
ER - JARDINERIA
ER6 - PLANTACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
ER6B1104.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Plantació d'espècies vegetals.
S'han considerat les espècies següents:
Arbusts i arbres de petit format
Plantes enfiladisses
Plantes de petit port
S'han considerat les formes de subministrament següents:
En contenidor
Arbust, arbre de petit format o planta enfiladissa
En contenidor
Plantes de petit port:
En alvèol forestal
En test
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arbre, arbust o planta enfiladissa:
Comprovació i preparació del terreny de plantació
Replanteig del clot o rasa de plantació
Extracció de les terres
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
Plantació de l'espècie vegetal
Reblert del clot de plantació
Primer reg
Càrrega de les terres sobrants sobre camió, en el seu cas
Plantes de petit port:
Comprovació i preparació de la superfície a plantar
Comprovació i preparació de l'espècie vegetal a plantar
Plantació de l'espècie vegetal
Primer reg
ARBRES I ARBUSTS:
L'arbre o arbust ha de quedar al centre del clot de plantació.
Ha de quedar aplomat i a la posició prevista.
Ha d'estar plantat a la mateixa fondària que estava al viver.
Les palmeres i arbres joves han de quedar enfonsats de 10 a 25 cm respecte del seu nivell original, per afavorir l'arrelament.
Toleràncies d'execució:
Replanteig (de la posició de l'exemplar): ± 10 cm
PLANTES:
Les plantes han de quedar a la situació i amb la densitat de plantació indicades a la DT.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
L'inici de la plantació exigeix l'aprovació prèvia per part de la DF.
La plantació s'ha de dur a terme en les èpoques de poca activitat fisiològica de l'espècie vegetal.
No s'ha de plantar quan es doni alguna de les següents condicions: temps de glaçades, pluges quantioses, nevades, vents forts, temperatures elevades o quan el sòl estigui
glaçat o excessivament mullat.
Desprès de la plantació s'ha de realitzar un reg d'inundació fins que el sòl quedi a capacitat de camp.
L'operació de reg s'ha de fer a baixa pressió i sense produir descalçament de les terres ni pèrdua de sòl.
ARBRES I ARBUSTS:
Fondària mínima de sòl treballat:
Arbusts: 60 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil (un cop compactat):
Arbusts: 40 cm
L'obertura del forat o, en el seu cas, la rasa de plantació s'ha d'haver fet amb la major antelació possible per afavorir la meteorització del sòl.
Les dimensions del clot de plantació han de ser suficients per tal de poder acomodar el pa de terra o el sistema radical sencer i el seu desenvolupament futur.
Dimensions mínimes del clot de plantació:
Arbusts:
Amplària: diàmetre arrels o pa de terra + 15 cm
Durant el període que està oberta, l'excavació ha de quedar protegida del pas de persones i vehicles.
El reblert del clot de plantació s'ha de fer en capes successives de menys de 30 cm, compactant-les amb mitjans manuals.
No han de quedar bosses d'aire entre les arrels i la terra.
No s'ha d'arrossegar l'exemplar, ni s'ha de girar una vegada assentat.
Quan l'excavació es realitza amb càrrega de les terres sobrants, s'ha de dur el 100% d'aquestes a un abocador autoritzat.
SUBMINISTRAMENT EN CONTENIDOR:
S'ha d'extreure la planta del contenidor en el mateix moment de la plantació. S'ha de recuperar i emmagatzemar l'envàs, o bé s'ha d'introduir dins del forat de plantació i s'ha de
procedir a trencar-lo i retirar-lo.
PLANTES:
Els treballs de condicionament del sòl s'han d'haver fet amb antelació suficient per facilitar l'aireig del sòl.
Fondària mínima de sòl treballat: 35 cm
Fondària mínima de sòl remogut i fèrtil: 10-15 cm
Quan el subministrament és en contenidor, els forats han de tenir, com a mínim, les mateixes dimensions d'aquest.
No han de quedar bosses d'aire sota de la base del bulb o del tubercle.
La profunditat de plantació ha de ser, com a regla general, el doble del diàmetre més gran.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
* NTJ 08B:1993 Normes Tecnològiques de Jardineria i Paisatgisme. Implantació del material vegetal. Treballs de plantació.
____________________________________________________________________________

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

FPARTIDES D'OBRA D'URBANITZACIÓ
F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F21 - DEMOLICIONS
F219 - DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE VIALITAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2194U32,F2191305,F2194AK1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col·locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol
element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT:
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F2221774.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació

Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
Planor: ± 40 mm/m
Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
Nivells: ± 50 mm
Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
Amplària: >= 4,5 m
Pendent:
Trams rectes: <= 12%
Corbes: <= 8%
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat
del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
S'hagi de treballar a dins
Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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OBRES D'EDIFICACIÓ:
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 de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* 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 de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera
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F2 - DEMOLICIONS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
F22 - MOVIMENTS DE TERRES
F227 - REPÀS I PICONATGE DE TERRES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F227T00F.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element.
S'han considerat els elements següents:
Sòl de rasa
Esplanada
Caixa de paviment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball (no inclou entibació)
Situació dels punts topogràfics
Execució del repàs
Compactació de les terres, en el seu cas
CONDICIONS GENERALS:
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element.
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat.
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte.
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents i d'igual compacitat.
Toleràncies d'execució:
Horitzontalitat prevista: ± 20 mm/m
Planor: ± 20 mm/m
Nivells: ± 50 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
F7 - IMPERMEABILITZACIONS I AÏLLAMENTS
F7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
Feltre teixit de fibres de polipropilè
Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació del suport
Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals
Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
Neteja i repàs del suport.
Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
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.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
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.
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F92 - SUBBASES
F923 - SUBBASES DE GRANULAT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F923RJ10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de subbase o base per a paviment, amb tongades compactades de material granular.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Aportació de material
Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada
Allisada de la superfície de l'última tongada
CONDICIONS GENERALS:
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus.
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la DF.
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT.
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat
(UNE 103501).
Toleràncies d'execució:
Replanteig de rasants: + 0, - 1/5 del gruix teòric
Nivell de la superfície: ± 20 mm
Planor: ± 10 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies
establertes. Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les
instruccions de la DF.
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent.
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C.
El contingut òptim d'humitat s'ha de determinar a l'obra, en funció de la maquinària disponible i dels resultats dels assaigs realitzats.
Abans d'estendre una tongada es pot homogeneïtzar i humidificar, si es considera necessari.
L'estesa s'ha de fer per capes de gruix uniforme, cal evitar la segregació o la contaminació.
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent.
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a
1/3 del de l'element compactador.
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual,
s'han de compactar amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista.
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel
contractista segons les indicacions de la DF.
Les irregularitats que excedeixin les toleràncies especificades a l'apartat anterior han de ser corregides pel constructor. Caldrà escarificar en una profunditat mínima de 15 cm,
afegint o retirant el material necessari tornant a compactar i allisar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
GRUIX SENSE ESPECIFICAR:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
CAPES DE GRUIX DEFINIT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
CONDICIONS GENERALS:
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
No són d'abonament els escreixos laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos de capes subjacents.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F9F - PAVIMENTS DE PECES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9F1U141,F9F5UX10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment de llambordins o lloses.
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents:
Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra
Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter
Paviment de llambordins o lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment
Paviment de lloses col·locats amb morter i junts reblerts amb sorra fina
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del llit de sorra
Compactació i col·locació de les peces
Rejuntat de les peces amb morter
Neteja, protecció del morter i cura
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del llit de sorra
Col·locació i compactació dels llambordins
Rebliment dels junts amb sorra
Compactació final dels llambordins
Escombrat de l'excés de sorra
En la col·locació de llambordins amb morter i junts reblerts amb beurada de ciment:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la base de morter sec
Humectació i col·locació dels llambordins
Compactació de la superfície
Humectació de la superfície
Rebliment dels junts amb beurada de ciment
En la col·locació amb morter i junts reblerts amb sorra fina:
Comprovació del nivell de la base de formigó
Pintat inferior de les peces amb aigua ciment
Col·locació de les peces amb morter de consistència tova
Rebliment de junts amb sorra, escombrant l'excés.
CONDICIONS GENERALS:
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar a les alineacions i a les rasants previstes.
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt.
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en la DT.
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres
elements:
Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm
Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 25%
En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
Les peces han de quedar ben adherides al suport.
Els junts han de quedar plens de material de reblert.
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8%
Quan el paviment es col·loqui amb morter s'hauràn de respectar els junts pròpis del suport.
En el paviment de lloses no hi ha d'haver peces trencades, escantonades, tacades ni amb d'altres defectes superficials.
PAVIMENT DE LLAMBORDINS:
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT.
Junts entre peces: <= 8 mm
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 12 mm
Replanteig: ± 10 mm
Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
La superfície del suport ha de ser neta i humida.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui la DT.
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA:
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase o al llit de sorra.
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu.
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst.
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA:
Els junts s'han de reblir amb sorra fina.
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert final amb sorra per acabar d'omplir els junts.
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA:
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C.

Els llambordins s'han de col·locar sobre una base de morter sec.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base.
Després s'han de reblir els junts amb la beurada.
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA:
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents.
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I REBLERT DE JUNTS AMB SORRA FINA:
Les peces es pintaran per la seva cara inferior amb barreja d'aigua i ciment per tal de millorar l'adherència.
El morter tindrà consistència tova i la llosa ha de quedar recolzada sobre morter en tota la superfície.
El rebliment de junts amb sorra es realitzarà per successives escombrades.
S'evitarà el pas del personal durant els següents dies i durant les 3 setmanes posteriors als vehicles auxiliars de l'obra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
Paviments exteriors:
Obertures <= 1,5 m2: No es dedueixen
Obertures > 1,5 m2: Es dedueix el 100%
Paviments interiors:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
F9 - PAVIMENTS
F9V - ESGLAONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
F9V3U010.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Esglaó format amb peces de pedra, terratzo, formigó o ceràmica, col·locades a truc de maceta amb morter.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de les peces a truc de maceta amb morter
Col·locació de la beurada, en el seu cas
Neteja de l'esglaó acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
L'esglaó acabat no ha de tenir peces esquerdades, trencades, tacades, ni amb defectes aparents.
L'esglaó ha d'estar horitzontal i a nivell.
El fals escaire de l'esglaó s'ha d'ajustar al perfil previst.
Les peces han d'estar recolzades i ben adherides al suport, formant una superfície plana.
Toleràncies d'execució:
Planor: ± 4 mm/m
Planor de les celles: ± 2 mm
Horitzontalitat: ± 0,2%
Fals escaire: ± 5 mm
ESGLAÓ DE PEDRA, FORMIGÓ O TERRATZO:
Els junts s'han de reblir amb beurada de ciment i eventualment amb colorants.
El vol de la peça d'estesa sobre el davanter i l'entrega per l'extrem contrari s'han d'ajustar a les especificacions de la DT.
Junts entre peces: >= 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sigui inferior a 5°C o superior a 35°C.
En cas que es donessin aquestes condicions una vegada acabats els treballs, s'ha de revisar allò executat 48 h abans i s'han de tornar a fer les parts afectades.
Les superfícies de recolzament han de ser netes i humides.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'han de col·locar, a truc de maceta, sobre una superfície contínua d'assentament i rebuda de morter, de gruix >= 2 cm per la peça estesa i >= 1 cm per al davanter.
Abans de la col·locació de la peça estesa, s'ha d'espolsar amb ciment la superfície del morter fresc.
L'operació de rejuntat s'ha de fer passades 48 h des de la col·locació de l'esglaó.
S'ha d'eliminar el morter sobrant i s'ha de netejar la superfície.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m d'esglaó amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 15 de febrero de 1984 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-RSR/1984 Revestimientos de Suelos: Piezas Rígidas.
____________________________________________________________________________
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD5 - DRENATGES
FD5H - CANALS DE FORMIGÓ DE POLÍMERS PER A DRENATGES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD5H86B8.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució de caixa per a drenatges amb canal de peces prefabricades amb bastidor o sense i reixa, sobre solera de formigó.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En caixa de formigó:
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Comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del formigó de la solera
Muntatge dels mòduls prefabricats
Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs
Col·locació del formigó lateral de la caixa
Col·locació de les reixes
CONDICIONS GENERALS:
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT.
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera.
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella.
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat.
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Nivell de la solera: ± 20 mm
Aplomat total: ± 5 mm
Planor: ± 5 mm/m
Escairat: ± 5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment.
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
FD - SANEJAMENT I CANALITZACIONS
FD7 - CLAVEGUERES
FD7F - CLAVEGUERES AMB TUB DE PVC
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
FD7FU575.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de PVC col·locats soterrats.
S'han considerat els tipus de tubs següents:
Tub de PVC de formació helicoïdal, autoportant, amb unió amb massilla
Tub de PVC de formació helicoïdal, per anar formigonat, amb unió amb massilla
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Comprovació del llit de recolzament dels tubs
Baixada dels tubs al fons de la rasa
Col·locació de l'anella elastomèrica, en el seu cas
Unió dels tubs
Realització de proves sobre la canonada instal·lada
CONDICIONS GENERALS:
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb el pendent definit per a cada tram.
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa.
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir l'especificat en la DT.
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a
l'allotjament adequat de l'extrem de diàmetre exterior més petit.
La unió entre els tubs encolats o amb massilla ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins de l'altre, encolant prèviament l'extrem de diàmetre exterior més petit.
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt <= 3 mm.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques.
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades
tangencialment 100 cm.
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui la
DF.
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat en el seu plec de condicions.
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície:
En zones amb trànsit rodat: >= 100 cm
En zones sense trànsit rodat: >= 60 cm
Amplària de la rasa: >= diàmetre exterior + 50 cm
Pressió de la prova d'estanquitat: <= 1 bar
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun defecte.
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal
avisar la DF.
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el
recobriment adequat.
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos.
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment.
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres,
pedres, eines de treball, etc.).
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi
introduït cap cos estrany a l'interior dels tubs.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a
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temperatures elevades de l'efluent.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques
del reblert de la rasa.
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent.
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir els defectes i procedir de nou a fer la prova.
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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 per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada instal·lada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones.
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección General de Carreteras 5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden.
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-1C «Drenaje superficial».
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig
segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES.
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
CONTROL D'EXECUCIÓ I D'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT.
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018

KPARTIDES D'OBRA DE REHABILITACIÓ-RESTAURACIÓ D'EDI
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA
K121 - BASTIDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K121X251.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Muntatge i desmuntatge dels elements que formen la bastida o el pont penjant, i lloguer dels mateixos el temps que estiguin muntats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Muntatge i desmuntatge de bastida:
Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
Muntatge i col·locació dels elements estructurals de la bastida
Col·locació dels dispositius de subjecció i arriostrament de la bastida
Col·locació de les plataformes de treball
Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
Desmuntatge i retirada de la bastida
Muntatge i desmuntatge de pont penjant:
Replanteig dels recolzaments horitzontals i verticals
Neteja i preparació del pla de recolzament, i protecció dels espais afectats
Muntatge i col·locació dels elements estructurals superiors
Col·locació dels dispositius de subjecció i seguretat del pont
Col·locació de les plataformes de treball a terra
Col·locació dels elements de protecció, accés i senyalització
Prova de càrrega amb el pont penjant a menys de 20 cm de terra
Desmuntatge i retirada de la bastida
Lloguer de bastida o pont penjant:
Revisió periòdica per garantir la seva estabilitat i les condicions de seguretat
CONDICIONS GENERALS:
La bastida muntada ha de ser estable per a les càrregues de treball i de vent, calculades d'acord amb la norma UNE 76-502-90.
Els punts on es recolzin els peus han de resistir les càrregues previstes a la DT de la bastida. Han de ser horitzontals.
La bastida ha d'estar muntada d'acord amb la documentació i les especificacions de la casa subministradora.
Han d'estar fets tots els arriostraments horitzontals, en llocs que puguin resistir les empentes horitzontals previstes al càlcul sense deformacions ni danys.
Les plataformes de treball han de tenir una amplada mínima de 60 cm si no s'ha de dipositar material i de 80 cm en altre cas. L'amplada mínima de pas en un punt es de 50 cm.
Les plataformes de treball han d'estar protegides amb una barana formada per un tub superior a 1000 mm d'alçada, un tub intermedi a 520 mm d'alçada i un sòcol de 150 mm
d'alçada a tocar de la plataforma.
A la banda de la plataforma de treball que estigui en contacte amb el parament vertical, si la separació es igual o inferior a 30 cm, pot no estar col·locada la barana.
Han d'estar col·locats tots els elements de protecció de caiguda de materials previstos a la DT, per tal de garantir la seguretat a la zona d'influència de la bastida.
Les plataformes de treball han de ser accessibles per un sistema d'escales fixes, interior o exterior, que compleixin les condicions de seguretat fixades pel RD 486/1997
"Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo"
Si la bastida ha d'estar coberta amb veles, cal que la trama d'aquestes (proporció de forats ) correspongui amb els supòsits de càlcul.
La bastida i els desviaments de trànsit, de vianants o de vehicles, han d'estar degudament senyalitzats i protegits.
Distàncies entre la bastida i línies elèctriques amb cables nus:
Línies amb tensió => 66.000 V: => 5 m
Línies amb tensió < 66.000 V: => 3 m
Amb la periodicitat que indiqui la casa subministradora de la bastida, i especialment desprès de pluges, neu o vent, cal revisar les condicions d'unió dels elements de la bastida.
Si hi ha neu a les plataformes de treball, s'ha de treure. En cas de glaçades, cal garantir que no hi hagin superfícies lliscants a les plataformes de treball.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar el muntatge de la bastida cal comprovar la base de recolzament, l'existència de serveis, especialment línies elèctriques que puguin interferir, etc.
No s'han de fer feines de muntatge o desmuntatge amb pluja, vent o neu.
Les feines de muntatge i desmuntatge les han de fer personal especialitzat.
S'ha de treballar per trams horitzontal, de manera que no resti més d'un tram de bastida sense arriostrar.
No s'ha d'utilitzar la bastida fins que estigui completament muntada, amb tots els arriostraments, fixacions i proteccions col·locats.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BASTIDA TUBULAR:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, en mòduls de 5 m2.
PONT PENJANT:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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.
____________________________________________________________________________
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K12 - IMPLANTACIONS D'OBRA
K12G - ANUL·LACIÓ D'INSTAL·LACIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K12GX000.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Anul·lació d'instal·lació interior afectada per les obres, per tal de garantir la seguretat de les obres.

S'han considerat les unitats d'obra següents:
Anul·lació d'instal·lació interior de lampisteria afectada per les obres, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament inferior a 2 '' de D
Anul·lació d'instal·lació interior elèctrica, afectada per les obres, a la sortida del quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió de 200 kVA, com a
màxim
Anul·lació d'instal·lació interior de gas, afectada per les obres, a la sortida del comptador o de l'escomesa, per a subministrament de DN 100 mm, com a màxim
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Operacions de preparació
Desconnexió dels ramals que calgui anular
Col·locació de taps o terminals
Senyalització dels elements desconnectats
CONDICIONS GENERALS:
Les instal·lacions anul·lades, han tenir senyalitzat clarament el punt de desconnexió per tal que no es produeixi una connexió per error o desconeixement.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei per a fer la desconnexió.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat de xarxa anul·lada d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________
K1 - TREBALLS PREVIS I D'IMPLANTACIÓ
K15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K15QUX20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa
a una energia natural que es troba fora de control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants,
susceptibles de protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:
Protecció de forats verticals amb vela de lona
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta
Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes
Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta
Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat
Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment
Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
Barana de protecció a la coronació d'una excavació
Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora
Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
Anellat per a escales de ma
Marquesina de protecció accés aparell elevadors
Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís
Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
Pantalla de protecció front al vent
Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol
Elements de protecció en l'ús de maquinaria
Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris
d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers, exposats a aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant en perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de
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poder accedir i romandre en condicions de seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC
indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades
per a reduir els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin l'eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l'operació haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i
que garanteixin una distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.
Ha d'estar constituïda per:
Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una
empenta frontal d'1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats
superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre de la planta per sota de la que està en construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d'estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta
que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes màxim previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la
protecció no haurà de produir una deformació que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un
perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l'operació a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per
a la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després
d'haver aturat l'activitat.
Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les
instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o hauran de prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu
ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes
perdin la funció de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la
xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i
transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de
trabajo.
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.
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo.
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica.
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la indústria de la construcción.
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K213 - ENDERROCS DE FONAMENTS I CONTENCIONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2135343.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fonamentació d'estructures i d'elements de contenció de terres amb càrrega manual o mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat les eines de demolició següents:
Mitjans manuals
Martell picador
Martell trencador sobre retroexcavadora
S'han considerat els materials següents:
Maçoneria
Obra ceràmica
Formigó en massa
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Formigó armat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl·lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
FONAMENTS:
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
MURS DE CONTENCIÓ:
El mur per enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció de càrregues o d'empentes de terres.
Quan l'alçària lliure en una o en ambdues cares és >= 6 m s'han de col·locar bastides amb una barana i un sòcol.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K214 - DESMUNTATGES I ENDERROCS D'ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K214UA00.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc o desmuntatge d'elements estructurals, amb mitjans mecànics, amb càrrega manual i mecànica sobre camió.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els tipus següents:
Maçoneria
Obra ceràmica
Formigó en massa
Formigó armat
Fusta
Fosa
Acer
Morter
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació/fragilitat de l'element a tractar
Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
Dificultat d'accès de l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs:
Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl·lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatges:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició
Col·locació de cindris o apuntalaments, si cal
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
DESMUNTATGE:
El material ha de ser classsificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separats entre sí, i del
terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva
estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'EDIFICACIONS:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per la DF.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE BIGA, BIGUETA O PILAR DE PEDRA, MAÓ, FORMIGÓ O FOSA, ENDERROC DE MURS, DESMUNTATGE DE MUR DE CARREUS,
D'ARCS DE PEDRA, DE LLINDA DE PEDRA, ENDERROC DE REBLERT DE VOLTES O DESMUNTATGE DE CARREUS ORNAMENTALS:
m3 de volum realment executat amidat segons les especificacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE D'ELEMENT ESTRUCTURAL DE FUSTA, ELEMENTS D'ENCAVALLADA DE FUSTA, LLINDA DE FÀBRICA CERÀMICA, DESMUNTATGE
D'ELEMENT LINIAL AMB MOTLLURA DE PEDRA O ARC NERVAT DE PEDRA:
m de llargària realment executat amidat d'acord amb les indicacions de la DT.
ENDERROC O DESMUNTATGE DE MUR D'ENTRAMAT DE PAREDAT I FUSTA, ENDERROC DE SOSTRE, DE VOLTA CERÀMICA, ENDERROC DE REBLERT
D'ENTREBIGAT, LLOSANA VOLADA, D'ESCALA, DESMUNTATGE DE VOLTA DE CARREUS, DESMUNTATGE DE TRACERIES O D'ARCS AMB TRACERIES I OBERTURA
DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE D'ENCAVALLADA:
m2 de superfície determinada pel perímetre de l'encavallada.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K215 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE COBERTES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2153110,K215UPAS,K215E210.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada o desmuntatge d'elements de coberta o terrats, o de la coberta sencera, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior reutilització.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Enderroc complert de coberta plana, inclòs minvells, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Arrencada de paviment de rajola ceràmica o de gres de dues capes com a màxim, col·locades amb morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
Retirada de grava i geotèxtil amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Arrencada de teules amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Desmuntatge de coberta de lloses de pedra, amb mitjans manuals, numeració, neteja, aplec de material i carrega de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge de pissarra de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge de plaques conformades de coberta amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Desmuntatge de plaques conformades de planxa d'acer conformada amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o
contenidor
Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Arrencada solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
Enderroc d'envanets de sostremort amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Enderroc de formació de pendents de formigó cel·lular de 15 cm de gruix mitjà, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Arrencada de làmina impermeabilitzant amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Arrencada de plaques de poliestirè amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Arrencada de llata de fusta amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Enderroc d'estructura de rastrells de fusta de coberta, amb mitjans manuals, inclòs picat d'elements massissos, neteja del lloc de treball i retirada de runa
Arrencada de minvell de ceràmica amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Enderroc de ràfec de coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runes sobre camió
Desmuntatge de ràfec de coberta, amb mitjans manuals, aplec de material per a la seva reutilització i càrrega manual de runes sobre camió
Arrencada de bonera, repicat i sanejat del paviment a les vores, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge de claraboia de vidre armat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl·lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classificació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
ENDERROC O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé. Les pedres amb treballs escultòrics i els carreus han d'estar separades entre sí, i del
terra per elements de fusta.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
S'ha de demolir de dalt a baix, per tongades horitzontals, de manera que la demolició es faci pràcticament al mateix nivell.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva
estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Si cal, s'han de col·locar cindris o apuntalaments, per tal de desmuntar els elements estructurals sense que es produeixin esfondraments.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixen.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que
ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC COMPLERT DE COBERTA PLANA:
m3 de volum realment enderrocat, amidat com a diferència entre els perfils de l'edifici aixecats abans de començar l'enderroc i els aixecats al finalitzar l'enderroc, aprovats per
la DF.
ENDERROC, ARRENCADA O DESMUNTATGE DE PAVIMENTS, GRAVA, TEULES, LLOSES, PLAQUES CONFORMADES, SOLERES, ENVANETS DE SOSTREMORT,
IMPERMEABILITZACIONS, CAPES DE FORMACIÓ DE PENDENTS, AILLAMENTS, ENLLATATS, RASTRELLS O CLARABOIES:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE BONERA:
Unitat de quantitat arrencada, d'acord amb les indicacions de la DT.
ARRENCADA DE MINVELL, CARENER, AIGÜAFONS, ESQUENA D'ASE, CORNISA, CANALÓ O JUNT DE DILATACIÓ:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* 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
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K216 - DESMUNTATGES I ENDERROCS DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K216UZ10,K2164771,K2161511.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
Envans i paredons d'obra de ceràmica
Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
Envans de vidre emmotllat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació/fragilitat de l'element a tractar
Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
Dificultat d'accès de l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els possibles efectes de l'enderroc i dur a terme
l'apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar
l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
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Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i abans d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el
qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en aquest cas, proteccions provisionals en les
obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K218 - DESMUNTATGES, ARRENCADES I REPICATS DE REVESTIMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K2183771,K218UMAM,K2183501,K218A410.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc, arrencada, repicat o desmuntatge de revestiments de paraments verticals o horitzontals, amb càrrega manual i mecànica sobre camió, o aplec per a posterior
reutilització.
L'enderroc, el repicat i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Repicat superficial d'element de pedra natural, d'arrebossat, d'enguixat, o d'estucat amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Arrencada d'enrajolat o d'aplacat, en parament vertical, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Enderroc de cel ras, o cel ras i de les instal·lacions existents al seu interior , amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge d'aplacat, amb mitjans manuals, neteja i aplec de materials per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
Arrencada d'escopidor o coronament metàl·lic, ceràmic o de pedra amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Repicat de morters dels junts de parament de pedra, amb mitjans manuals i carrega de runa sobre camió o contenidor
Repicat de revoltons, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Rascat de pintura en voltes, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge per a recuperació de rajoles de valència sobre paraments, per a la seva posterior restauració i muntatge, amb mitjans manuals, d'una en una, protegint-les
amb paper d'arròs, cola natural i paper de bombolles, càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Enderroc de teginat, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge de teginat amb mitjans manuals, neteja i aplec de material per a la seva reutilització i carrega de runa sobre camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs, repicat o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Enderroc, repicat o arrencada de l'element amb els mitjans adients
Tall d'elements metàl·lics, guies, suports, etc.)
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classificació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació/fragilitat de l'element a tractar
Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
Dificultat d'accès de l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
ENDERROC, REPICAT O ARRENCADA:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
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La base del element eliminat no ha d'estar danyada pel procés de treball.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
Els elements no estructurals (revestiments, divisions, tancaments, etc.), s'han de demolir abans que els elements resistents als que estiguin units, sense afectar la seva
estabilitat.
L'element per a enderrocar no ha d'estar sotmès a l'acció d'elements estructurals que li transmetin càrregues.
Cal verificar en tot moment l'estabilitat dels elements que no es demoleixin.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element si aquest és estable i l'alçària és <= 2 m.
En acabar la jornada no s'han de deixar trams d'obra amb perill d'inestabilitat.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo i protegir-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
No s'han de deixar elements en voladiu sense apuntalar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació de material.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ESCOPIDOR O CORONAMENT:
m de llargària realment arrencat, d'acord amb la DT.
ARRENCADA, ENDERROC, O DESMUNTATGE SUPERFICIAL O REPICAT DE REVESTIMENTS DE PARAMENTS, SOSTRES O CELS RASOS:
m2 de superfície realment executat d'acord amb les indicacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REVESTIMENT PER PECES:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K219 - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE PAVIMENTS I SOLERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K219U421,K2199511,K2192311,K219S913,K2197821,K2194721.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments.
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i
uniformes.
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els elements següents:
Vorada col·locada sobre terra o formigó
Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó
Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa
Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols
Material sintètic i capa d'anivellació
Terratzo i capa de sorra
Solera de formigó
Esglaó
Revestiment d'esglaó
Recrescut de morter de ciment
Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra
Determinació del grau de dificultat d'intervenció a les unitats d'obra on intervenen restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació/fragilitat de l'element a tractar
Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
Dificultat d'accès de l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Enderrocs o arrencades:
Preparació de la zona de treball
Demolició de l'element amb els mitjans adients

Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de runa sobre camió
Desmuntatge:
Preparació de la zona de treball
Numeració de les peces i croquis de la seva posició, si cal
Desmuntatge per parts, i classificació del material
Neteja de les peces i càrrega per al transport al lloc d'aplec
Càrrega i transport de la runa a l'abocador
CONDICIONS GENERALS:
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, aprovades per la DF.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
DESMUNTATGE:
El material ha d'estar classificat i identificada la seva situació original.
El material ha d'estar emmagatzemat en condicions adients, per tal que no es faci malbé.
Les estructures de fusta han d'estar protegides de la pluja, el sol i les humitats. Han d'estar separades del terra.
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim:
Mètode d'enderroc i fases
Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris
Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar
Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs
Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc
Cronograma dels treballs
Pautes de control i mesures de seguretat i salut
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol
element que pugui destorbar la feina.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES:
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes,
bigues o biguetes.
No es dipositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o d'edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA:
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE RECRESCUT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT.
TALL DE PAVIMENT:
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación: NTE-ADD/1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21A - DESMUNTATGES I ARRENCADES DE TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21AUA11,K21AU010,K21AU015,K21AUX20,K21AUX11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
Arrencada de fulla i bastiment
Desmuntatge de persiana de llibret
Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Preparació de la zona de treball
Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de l'element arrencat
Aplec dels elements desmuntats
Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on estigui situada, i es disposaran, en les obertures
que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i
de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar
l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DESMUNTATGE PER UNITATS:
Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE SUPERFICIAL:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21B - DESMUNTATGES, ARRENCADES I DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SEGURETAT, PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21B1011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició o desmuntatge d'elements de seguretat, protecció i senyalització, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió.
S'han considerat els tipus següents:
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges clavats a terra
Desmuntatge de barrera de seguretat flexible i demolició d'ancoratges amb base de formigó
Demolició de barrera de seguretat rígida de formigó
Desmuntatge de barana metàl·lica
Desmuntatge de reixa i ancoratges
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl·lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Les restes de la demolició han de quedar suficientment trossejades i apilades per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposi i de les condicions de
transport.
Els elements desmuntats han de quedar apilats per tal de facilitar-ne la càrrega.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material i en condicions d'ús.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'han de separar les bandes i els terminals, treient primer els elements d'unió, perns i femelles, i després les peces separadores.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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DESMUNTATGE O DEMOLICIÓ DE BARRERA DE SEGURETAT, BARANA O BALAUSTRADA:
m de llargària realment desmuntada o enderrocada, segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE REIXA:
m2 realment executat, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE SENYAL DE TRÀNSIT O ARRENCADA D'ESCALA DE GAT:
Unitat de quantitat realment executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21C - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'ENVIDRAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21C60J2,K21C60H2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada o desmuntatge de vidres, amb càrrega manual sobre camió o contenidor, o neteja i aplec del material reutilitzable.
L'arrencada pressuposa que el material resultant no te cap utilitat i serà transportat a un abocador.
El desmuntatge pressuposa que part o tot el material resultant tindrà una utilitat posterior, i ha de ser netejat, classificat, identificat amb marques que siguin reconeixibles amb
posterioritat, i, si cal, croquitzada la seva posició original.
S'han considerat els següents elements:
Arrencada de vidre de claraboia amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge de vidre de claraboia amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament
Arrencada de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge de vidre col·locat sobre fusta, acer o alumini amb llistó, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de l'element arrencat
Aplec dels elements desmuntats
Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solament afecta als vidres, no s'ha de malmetre el bastiment, si aquest no s'ha d'arrencar.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i
de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar
l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21D - DEMOLICIONS I ARRENCADES D'ELEMENTS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21D1011.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals o mecànics.
S'han considerat els elements següents:
Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó
Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó
Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim
Baixant
Xemeneia d'obra ceràmica amb revestiment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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Preparació de la zona de treball
Enderroc de l'element amb els mitjans adients
Tall d'armadures i elements metàl·lics
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Neteja i aplec de les peces en el cas que aquestes siguin recuperades
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que mantinguin el mateix nivell.
Ha d'estar fora de servei.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, bens o persones de l'entorn.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials a la rasa.
No s'han d'acumular terres o runa a les vores de l'excavació, a una distància <= 60 cm.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que
ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret 396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE
88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a
l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions de la DT.
POU:
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.
ENDERROC XEMENEIA OBRA CERÀMICA:
m3 volum realment enderrocat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75)
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* 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
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21J - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'INSTAL·LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21JB111,K21JD111,K21JUBN1,K21JUBN4,K21JE111,K21JUX11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencada, desmuntatge i enderroc, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de gas, elèctriques, lampisteria o
d'enllumenat.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Arrencada de cisterna
Arrencada d'inodor
Arrencada de bidet
Arrencada de lavabo
Arrencada de plat de dutxa
Arrencada de banyera
Arrencada d'aigüera
Arrencada de safareig
Desmuntatge d'escalfador d'aigua
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Operacions de preparació
Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, en el seu cas
Desmuntatge o arrencada dels elements
Enderroc dels fonaments si es el cas

Neteja de la superfície de les restes de runa
Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i condicionament de l'abocador
Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es varen retirar durant el muntatge, aleshores es
tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar (grues, cistelles, etc.).
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part que no es retira ha de quedar convenientment
protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui aprovat l'abocador pel Director d'Obra i per la comissió
de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K21 - ENDERROCS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES
K21Q - DESMUNTATGES I ARRENCADES D'EQUIPAMENTS FIXOS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K21QU30A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Arrencades i desmuntatges d'equipaments fixos, mobiliari i elements de suport obsolets.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Arrencada d'element metàl·lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor
Desmuntatge de campana de 350/800 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 15 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva
reutilització, sense incloure embalatges
Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500/1000 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5/25 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de
materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges
Desmuntatge d'element de petit equipament (es pot manipular entre dues persones) a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals, aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure embalatges o sobre camió o contenidor
Desmuntatge de mobiliari amb mitjans manuals, trasllat interior amb mitjans mecànics a una alçària de 5 m, com a màxim, aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges o càrrega sobre camió o contenidor
Protecció amb film de polietilè transparent d'imatge escultòrica de fusta, desmuntatge i aplec per a la seva reutilització
Desmuntatge de maquinària de rellotge a 20 m d'alçària i aplec de material per a la seva reutilització o restauració
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Operacions de preparació
Desconnexió de la xarxa d'alimentació, i protecció dels terminals, si es el cas
Desmuntatge o arrencada dels elements
Neteja de la superfície de les restes de runa
Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials aprofitables al lloc d'aplec o reparació
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de
transport.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa d'alimentació elèctrica ha d'estar fora de servei.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es van retirar durant el muntatge, aleshores es
tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.
L'extrem de la part de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
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En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
ARRENCADA D'ELEMENT METÀL·LIC, DESMUNTATGE DE CAMPANA, DESMUNTATGE D'EQUIPAMENT FIX O MÒBIL, DESMUNTATGE D'IMATGE ESCULTÒRICA, O
DESMUNTATGE DE MAQUINÀRIA DE RELLOTGE:
Unitat de quantitat realment desmuntada, inclòs l'enderroc dels suports i bancades si és el cas, amidat segons les especificacions de la DT.
DESMUNTATGE DE MOBILIARI:
m3 de volum aparent realment desmuntat o traslladat, segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K22 - MOVIMENTS DE TERRES
K222 - EXCAVACIONS DE RASES I POUS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K222UX12.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames.
Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació
Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas
Excavació de les terres
Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, segons indiqui la partida d'obra
CONDICIONS GENERALS:
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20.
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig SPT entre 20 i 50.
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic),
que té un assaig SPT > 50 sense rebot.
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig SPT.
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, les que determini la DF.
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat.
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar reblerts.
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF.
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT.
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF.
Toleràncies d'execució:
Dimensions: ± 5%, ± 50 mm
Planor: ± 40 mm/m
Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm
Nivells: ± 50 mm
Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2°
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF.
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les lectures topogràfiques.
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents:
Amplària: >= 4,5 m
Pendent:
Trams rectes: <= 12%
Corbes: <= 8%
Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6%
El talús ha de ser fixat per la DF.
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat
del sol.
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es pugui formigonar la capa de neteja.
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment.
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de
material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni.
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions.
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun dels casos següents:
S'hagi de treballar a dins
Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada
Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF.
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació.
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials.
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la.
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Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en
terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF.
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les.
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes existents i de compacitat igual.
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques.
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos.
EXCAVACIÓ PER DAMES:
L'ordre d'execució de les dames ha de ser el que determini la DT, o en el seu defecte el que estableixi la DF.
No es pot començar l'excavació d'un grup de dames si totes les dames del grup anterior no estan reblertes de formigó, i en condicions de suportar les empentes del terreny.
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de serveis.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF.
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si
s'escau.
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
OBRES D'EDIFICACIÓ:
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 de cimientos DB-SE-C.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
* 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 de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75).
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones.
Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera.
Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del Reglamento General
de Normas Básicas de Seguridad Minera
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K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K22 - MOVIMENTS DE TERRES
K22J - EXTRACCIÓ DE TERRES DE JARDINERES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K22JUX10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Conjunt d'operacions per a buidar jardineres o petits contenidors, amb mitjans manuals.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball i el lloc d'aplec
Extracció de les terres i abocat al lloc d'aplec
Neteja del fons i les parets de la jardinera, i de la zona de treball
CONDICIONS GENERALS:
El fons de la jardinera i les parets han de quedar netes de terra i arrels.
Si la terra s'ha de reaprofitar a la mateixa jardinera, el lloc d'aplec ha d'estar el més a prop possible.
No hi ha d'haver munts de terra que posin en perill l'estabilitat dels sostres.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Si la jardinera està a l'exterior, no s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'han de protegir els elements que puguin resultar afectats pels treballs.
Abans de començar els treballs, s'ha de fer un estudi del lloc d'aplec, que ha de ser aprovat per la DF.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
No s'ha de rebutjar cap material sense l'autorització expressa de la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols.
Si el lloc d'aplec es pot mullar per la pluja, caldrà tapar amb lones els munts de terra.
Els treballs s'han de fer amb les precaucions necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m3 de volum de terres extret de la jardinera, segons les especificacions de la DT, amidat sobre els perfils interiors de les jardineres.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2R2 - CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Classificació dels residus en obra
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :
Formigó LER 170101 (formigó): >= 80 t
Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics): >= 40 t
Metall LER 170407 (metalls barrejats) >= 2 t
Fusta LER 170201 (fusta): >= 1 t
Vidre LER 170202 (vidre): >= 1 t
Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t
Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró): >= 0,5 t
Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de quedar separats com a mínim en les fraccions següents:
Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies perilloses)
No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni substàncies perilloses)
Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que contenen substàncies perilloses)
Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" de l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a
aquesta finalitat.
Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva prevista.
Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les
etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:
m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i Enderrocs" de l'obra.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2R5 - TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o demolició
Subministrament i recollida del contenidor dels residus
RESIDUS ESPECIALS:
Els residus especials sempre s'han de separar.
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta.
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos.
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat.
El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals
Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les
etiquetes.
Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva.
Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites.
Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi.
TRANSPORT A OBRA:
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres.
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de l'obra.
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra.
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF.
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació
externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu.
El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:
Identificació del productor dels residus
Identificació del posseïdor dels residus

-

Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra
Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà
aquesta gestió
Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o
qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF.
La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
Es considera un increment per esponjament d'un 35%.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de
la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.
____________________________________________________________________________
K2 - DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS
K2R - GESTIÓ DE RESIDUS
K2RA - DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material d'excavació.
S'han considerat les operacions següents:
Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ:
m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
DISPOSICIÓ DE RESIDUS:
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL
DECRETO 105/2008.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos.
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos.
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto.
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus.
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.
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.
____________________________________________________________________________
K4 - ESTRUCTURES
K44 - ESTRUCTURES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4445111.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
Corretges
Elements auxiliars (elements d'encastament, de recolzament i rigiditzadors)
Platina d'acer per a reforç d'estructures, col·locada amb adhesiu
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
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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
Col·locació sobre obres de fàbrica o de formigó amb resines epoxi de dos components
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 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 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.
-
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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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 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.
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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 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.
PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:
El fabricant de l'adhesiu ha de garantir les característiques mecàniques de l'adhesiu, i la compatibilitat amb els materials que s'han d'unir. Ha de subministrar les instruccions
d'utilització, indicant el procés d'elaboració de la mescla, el temps d'utilització i les temperatures a les que es pot utilitzar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PLATINA D'ACER PER A REFORÇ D'ESTRUCTURES, COL·LOCADA AMB ADHESIU:
m2 de superfície col·locada segons les especificacions de la DT
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponent a retalls
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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.
-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.
No s'acceptaran unions soldades que no compleixin amb els assaigs no destructius.
No s'acceptaran soldadures realitzades per soldadors no qualificats
____________________________________________________________________________
K4 - ESTRUCTURES
K45 - ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
K45R - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K45R11A1,K45RA2A1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparacions d'estructures de formigó armat.
S'han considerat les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert
Escatat i raspallat d'armadures
Passivat d'armadures
Restitució de volum de formigó
Pont d'unió entre superfícies de formigó
Reparació de fissures en elements estructurals de formigó
Reparació de cantell de sostre o balcó de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat de superfície de formigó, sanejant armadures, deixant-les al descobert:
Determinació de la zona a sanejar
Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
Netejar les armadures de restes de formigó adherit
Neteja de la zona de treball
Escatat i raspallat d'armadures:
Determinació de les armadures a sanejar
Raspallat de les armadures, i en el seu cas, aplicació de raig de sorra
Neteja de la zona de treball
Passivat d'armadures:
Neteja i preparació de la superfície a tractar
Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
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Restitució de volum de formigó:
Neteja i preparació de la superfície a tractar
Aplicació del morter, d'acord amb les instruccions del fabricant, en diferents capes
Pont d'unió entre superfícies de formigó:
Neteja i preparació de la superfície a tractar
Aplicació del morter o adhesiu, d'acord amb les instruccions del fabricant
Reparació de fissures en elements estructurals i reparació de cantell de sostre o balcó:
Determinació de la zona a sanejar
Eliminació del formigó en mal estat fins a arribar a les armadures
Netejar les armadures de restes de formigó adherit
Aplicació del morter per passivar les armadures, d'acord amb les instruccions del fabricant, en dues capes
Restitució del volum amb morter polimèric
Neteja de la zona de treball
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:
A l'element estructural no han de restar fissures ni elements mal adherits.
Al volum reconstruït no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes, sense regalims, taques, o elements adherits.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
REPARACIÓ DE FISSURES O DE CANTELL DE SOSTRE O BALCÓ DE FORMIGÓ:
S'han d'eliminar tots els fragments de formigó no adherits o en perill de despreniment. Les armadures amb rovell s'han de destapar a tot el voltant.
S'ha de seguir les indicacions del fabricant del morter de passivat pel que fa referència als temps d'aplicació, tipus de barreja, eines i temps d'assecat.
Avanç d'aplicar el morter de passivat, s'han de netejar de rovell les armadures.
El morter de reconstrucció s'ha de barrejar seguint les instruccions del fabricant, i s'ha d'aplicar abans del temps màxim establert. S'han de respectar els gruixos màxims de
cada capa.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPICAT PUNTUAL, REPARACIÓ CANTELL, REPARACIÓ DE FISSURES EN BIGUES, BIGUETES O NERVIS, ESCATAT I RASPALLAT I PASSIVAT D'ARMADURES:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K4 - ESTRUCTURES
K4F - ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
K4F7 - LLINDES D'OBRA DE FÀBRICA DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4F7XK11.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'estructures amb maons ceràmics.
S'han considerat els elements estructurals següents:
Llindes amb peces de ceràmica armada o amb biguetes de formigó
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arcs, voltes i llindes:
Col·locació de les plantilles o dels cindris que han de servir de guia
Col·locació de les peces humitejant-les
Repàs dels junts i neteja de l'element si ha de quedar vist
Protecció de l'element enfront accions mecàniques no previstes en el càlcul
Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades
Protecció de l'obra de fàbrica de cops, rascades i esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable i resistent.
Ha de tenir la forma indicada a la DT.
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.
No ha de tenir esquerdes.
Els junts han d'estar plens de morter.
LLINDA:
La llinda ha de quedar col·locada segons la posició i el nivell previstos a la DT.
Ha de ser horitzontal.
Els extrems de la llinda s'han d'encastar als brancals i han de quedar recolzats sobre morter.
En el recolzament, l'armadura s'ha d'allargar com a mínim, un 25% de la secció total de l'armadura central de la peça.
En la zona de recolzament ha d'haver-hi una armadura de continuïtat, de secció no inferior al 50% de l'armadura central.
Els ancoratges de les barres de l'armadura al formigó (forma, disposició dins la peça, llargària, etc.), han de complir l'especificat en l'article 7.5.2 del DB-SE-F.
Llargària del recolzament: >= 100 mm
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 5 mm
Planor: ± 15 mm/total
Horitzontalitat: ± 2 mm/m ; 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Si l'obra s'ha d'aixecar en èpoques diferents, la travada s'ha de fer deixant la part executada, esglaonada, sempre que sigui possible, si no és així, s'ha de fer deixant
alternativament, filades entrants i sortints.
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
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.
No es poden moure les peces una vegada col·locades. Per corregir la posició s'ha de treure la peça i el morter i tornar-la a col·locar.
S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant dels junts.
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Cal protegir l'obra executada de les accions físiques o climàtiques fins que hagi assolit la resistència suficient.
Quan s'interromp l'execució, cal protegir el coronament dels murs per tal d'evitar l'acció de l'aigua de pluja sobre els materials.
Durant l'adormiment s'ha de mantenir l'humitat de l'element, principalment en condicions climàtiques desfavorables (temperatura alta, vent fort, etc.).
Cal estintolar provisionalment els elements que queden temporalment inestables, sotmesos a les accions del vent, de l'execució de l'obra o d'altres.
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
En els sistemes patentats s'han de seguir les instruccions del fabricant.
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
LLINDA PREFABRICADA DE CERÀMICA ARMADA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Sense caràcter limitatiu, els punts de control més destacables són els següents:
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:
Humitat dels blocs
Col·locació
Obertures
Travat
Junts de control
Presa de coordenades i cotes de totes les parets abans d'entrar en càrrega.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
En la unitat acabada han de realitzar-se, les comprovacions i probes de servei previstes en projecte i/o ordenades per DF conjuntament amb les exigides per la normativa
vigent.
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. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
____________________________________________________________________________
K4 - ESTRUCTURES
K4F - ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
K4FR - REPARACIÓ D'ESTRUCTURES D'OBRA CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K4FRUX20,K4FRUX30,K4FR11F1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Operacions de reparació d'elements estructurals d'obra de fàbrica, com ara parets, voltes o arcs.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Repicat puntual d'element estructural d'obra ceràmica amb mitjans manuals
Atirantat d'arc d'obra ceràmica amb tensor d'acer subjectat a l'obra amb plaques de repartiment i reblert de morter entre parament i placa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Repicat puntual:
Neteja i preparació de la zona a tractar
Repicat dels elements inestables o despresos, i neteja dels junts
Retirada de la runa
REPARACIÓ D'ESQUERDA I REPICAT PUNTUAL:
Al parament no hi han d'haver elements despresos o inestables.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han
d'enderrocar les parts afectades.
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
GRAPAT, REPARACIÓ DE FISSURES, SEGELLAT D'ESQUERDA, REPARACIÓ AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:
Els morters preparats s'han de confeccionar d'acord amb les instruccions del fabricant, i s'han d'utilitzar dins del temps màxim establert.
Els paraments on es col·loqui el morter, cal que estiguin lleugerament humits, sense que l'aigua regalimi.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SEGELLAT D'ESQUERDA O REPARACIÓ LINIAL AMB RESTITUCIÓ DE VOLUM:
m de llargària, mesurat per la cara exterior de la paret, reparada d'acord amb la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
____________________________________________________________________________
K5 - COBERTES
K52 - TEULADES
K522 - TEULADES DE TEULES DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K522U1NK.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de revestiment de coberta inclinada mitjançant peces recuperades de l'obra o subministrades pel promotor.
S'han considerat els tipus següents:
Teula àrab col·locada amb morter
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Teula plana collada amb morter, clavada sobre enllatat o sense adherir
Teula romana collada amb morter, clavada sobre enllatat o fixada sobre rastrells metàl·lics
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig dels eixos dels pendents
Col·locació de les peces per filades
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Les esquenes d'ase, els aiguafons i les vores han de quedar alineats longitudinalment.
Si s'utilitzen peces de color uniforme (vermell, palla, marró o gris), el conjunt acabat ha de tenir un color uniforme.
Les teules planes han de quedar col·locades a trencajunt en la direcció del pendent i alineades en l'altra direcció.
El cavalcament entre les peces ha de ser l'adequat en funció del pendent del suport i les condicions de l'entorn (zona eòlica, tempestes, altitud topogràfica, etc.).
Les peces de la primera filada han de quedar amb el mateix pendent que la resta de filades per tal d'evitar la filtració d'aigua en l'unió amb el parament, si cal es farà un
recrescut en la vora de l'assentament de les peces.
Les peces de l'última filada horitzontal superior i les del carener o esquena d'ase, han de quedar fixades.
Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral: >= 5 cm
Cavalcament entre les peces i els aiguafons: >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: >= 20 cm
Cavalcament en sentit del pendent (teules corbes o planes sense encaix superior): >= 7 cm
Toleràncies d'execució:
Paral·lelisme entre dues fileres consecutives:
Teula àrab: ± 20 mm
Teula plana o romana: ± 10 mm
Alineació entre dues teules consecutives:
Teula àrab: ± 10 mm
Teula plana o romana: ± 5 mm
Alineació de la filera:
Teula àrab: ± 20 mm
Teula plana o romana: ± 10 mm
Paral·lelisme entre les filades i la línia del ràfec: ± 100 mm
TEULA ÀRAB:
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.
Cavalcament en el sentit de la pendent:
Pendent < 30%: 15 cm
Pendent entre el 30% i el 40 %: 13 cm
Pendent > 40 %: 10 cm
Distància lliure de pas d'aigua entre cobertores: >= 3 cm, <= 5 cm
Toleràncies d'execució:
Cavalcament: ± 5 mm
TEULA ROMANA:
Les filades han de quedar alineades longitudinalment i transversalment.
Les teules han de cavalcar dins del seu encaix.
TEULA COL·LOCADA AMB MORTER:
En la teulada de teula àrab, totes les canals i les cobertores han de quedar collades amb morter.
Totes les teules planes han de quedar collades amb morter al tauler pels encaixos de l'extrem superior.
TEULA CLAVADA SOBRE ENLLATAT O FIXADA SOBRE RASTRELLS METÀL·LICS:
Totes les teules han de quedar clavades sobre de l'enllatat o fixades als rastrells metàl·lics. La teula plana per dos punts i la romana per un punt.
Les peces que fan esquenes d'ase han d'anar emmorterades.
Les teules del ràfec han de quedar collades amb morter.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar
les parts fetes.
El suport i les teules per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Si s'utilitzen teules procedents de recuperació abans de col·locar-les cal comprovar que compleixen les condicions funcionals i de qualitat exigibles per al seu funcionament
correcte:
No han de tenir deformacions, escrostonaments o altres defectes visibles
No han de tenir esquerdes o fissures que puguin comprometre la seva funció
No han de tenir exfoliacions o laminacions que puguin debilitar la resistència de la peça
Han d'estar netes de restes de morter o d'altres materials que tingués adherits en origen, que puguin impedir la fixació al suport i el cavalcament amb la resta de teules
Les mides i forma de les teules de recuperació, han de ser compatibles amb la resta de teules utilitzades, de forma que es puguin col·locar amb els cavalcaments i les
alineacions previstes
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces
Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces
Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les 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.
____________________________________________________________________________
K5 - COBERTES
K52 - TEULADES
K52R - REPARACIÓ DE TEULADES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K52RU008.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació de teulades de diferents materials.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Substitucions puntuals de peces
Substitució de peces d'una zona de la teulada i rejuntat de les existents
Recol·locació de teula solta agafada amb morter
Repàs de coberta amb neteja de canal i recol·locació de peces
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Substitució de peces:
Preparació de la zona de treball
Identificació de la peça a substituir
Extracció de la peça i retirada del material d'unió, en el seu cas
Neteja i preparació de la base
Col·locació de la peça fixada amb morter o ganxos sobre el suport
Rejuntat dels junts, en el seu cas
Neteja de la zona afectada
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Recol·locació de teula:
Identificació de la peça a recol·locar
Extracció de la peça i retirada del material d'unió, en el seu cas
Neteja i preparació de la base
Col·locació de la peça fixada amb morter sobre el suport
Neteja de la zona afectada
Rejuntat de peces existents:
Buidat i neteja del material dels junts
Estesa de la beurada
Neteja del revestiment
Repàs de coberta amb neteja de canal i recol·locació de peces
Preparació de la zona de treball
Neteja de canal
Identificació de les peces a substituir i recol·locar
Extracció de les peces i retirada del material d'unió, en el seu cas
Neteja i preparació de la base
Col·locació de les peces
Neteja de la zona afectada
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
El material arrencat ha de quedar suficientment trossejat i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Cada cop que s'interromp el procés d'execució, cal protegir la zona de treball que estigui exposada a filtracions d'aigua.
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
SUBSTITUCIÓ DE PECES I RECOL·LOCACIÓ DE PECES:
Un cop col·locada ha de quedar alineada amb la resta de peces.
La peça ha d'estar ben adherida al suport i ha de mantenir la planor i el pendent del conjunt.
S'ha de mantenir el mateix cavalcament que la resta de peces.
En el cas de coberta de llosa de pedra, ha de mantenir la mateixa amplària de junts que la resta de revestiment.
REJUNTAT DE LLOSES:
Els junts han de quedar plens de morter i enrasats.
REPÀS DE COBERTA:
La canal ha de quedar lliure de qualsevol element que pugui impedir l'evacuació de l'aigua de la coberta.
Un cop acabat el repàs, en la coberta no ha d'haver-hi peces trencades, soltes o amb defectes que la DF hagi determinat com a motiu per realitzar la substitució.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar
les parts fetes.
El suport i les peces per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de components de la coberta.
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
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SUBSTITUCIÓ DE PECES I RECOL·LOCACIÓ DE PECES:
S'han d'eliminar les restes de material del suport per tal de garantir la completa adherència de la peça amb la base i l'execució dels cavalcament amb la resta d'elements.
Les peces per recol·locar han d'estar netes i sense defectes que puguin comprometre la seva funció o alterar sensiblement l'aspecte final del conjunt.
REJUNTAT DE LLOSES:
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material i te la fondària i amplària exigides.
Si el revestiment es de material absorbent, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
S'ha d'estendre forçant la seva penetració.
Un cop estes el morter s'ha d'eliminar les restes i s'ha de netejar el revestiment.
NETEJA DE CANAL:
La neteja s'ha de fer amb la canal seca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBSTITUCIÓ PUNTUAL I RECOL·LOCACIÓ PUNTUAL:
Unitat de peça substituïda o recol·locada realitzada segons les especificacions de la DT.
REPARACIÓ DE COBERTA:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K5 - COBERTES
K53 - COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES
K532 - COBERTES DE PLAQUES CONFORMADES D'ACER
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K532J61K.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Cobertes amb pendent, mitjançant plaques constituïdes per dues planxes d'acer de perfil ondulat o grecat i un aïllament interior, formant un sol cos, col·locades amb fixacions
mecàniques.
S'ha considerat la següent composició:
Xapa exterior: acer galvanitzat, acer prelacat
Xapa interior: acer galvanitzat, acer prelacat
Aïllament: escuma de poliuretà injectada, poliisocianurat, llana mineral de roca
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig dels eixos de les pendents i repartiment de les plaques
Col·locació de les plaques
Col·locació del remat longitudinal al junt entre plaques si es el cas
Comprovació de l'estanquitat
CONDICIONS GENERALS:
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, etc.).
Els talls de les planxes han de ser rectes, i han d'estar polits.
No hi haurà discontinuïtat en la capa de recobriment dels pannells.
El conjunt dels elements col·locats ha de ser estanc.
Els elements han de quedar alineats.
Totes les fixacions han de ser amb cargols autorroscants i han de portar una volandera d'estanquitat.
Cada placa ha de quedar fixat a tots els suports previstos en la DT, mitjançant cargols autorroscants.
En l'extrem inferior de la placa, la xapa superior ha de sobresortir respecte de l'aïllament i de la xapa inferior.
Volada de les peces del ràfec: >= 5 cm; < mitja peça
Volada de les peces en la vora lateral: >= 5 cm
Separació entre les peces de les dues vessants en l'aiguafons: >= 20 cm
Volada de la xapa superior respecte la inferior: 150 mm
Cavalcament entre plaques consecutives (sentit del pendent): >= 150 mm
El cavalcament longitudinal entre plaques serà sempre en el sentit oposat als vents dominants i en sentit transversal serà sobre els recolzaments de les plaques.
Es col·locarà una tapeta metàl·lica (gruix 0,7 mm) a les unions entre dues plaques.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar
les parts fetes.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
Han d'estar muntades les canals o els remats inferiors, abans de començar a col·locar els pannells de la coberta
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de les peces
Comprovació de la geometria de la coberta i del cavalcament entre les peces
Comprovació dels eixos dels pendents de la coberta
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les 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.
____________________________________________________________________________
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K5 - COBERTES
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
K5Z1 - FORMACIÓ DE PENDENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K5Z1FVK0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pendents per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els materials següents:
Formigó o morter de 5 a 40 cm de gruix mitjà
Granulats lleugers (argila expandida o perlita) abocats en sec, inclosa la part proporcional de mestres en pendent, de 10 a 20 cm de gruix mitjà
Massissat amb formigó lleuger d'argila espandida de 10 cm de gruix mitjà
Paredons o envanets de sostermort fets amb peces ceràmiques collades amb morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Massissat o formació de pendents amb formigó o morter amb granulats lleugers:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig dels pendents
Abocat del material i reglejat de la superfície
Execució de l'acabat, en el seu cas
Curat i protecció del material
Formació de pendents amb granulats lleugers considerant la part proporcional de mestres en pendent:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig dels pendents
Formació de les mestres amb obra de ceràmica en els aiguafons i les esquenes d'ase
Abocat del material i reglejat de la superfície
Formació de pendents amb paredons o envanets de sostremort de maó o totxana:
Replanteig de les pendents
Execució dels envanets o paredons amb totxana o maó agafats amb morter
Anivellat del remat superior per a rebre el tauler
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir una cohesió i estabilitat suficients davant les sol·licitacions mecàniques i tèrmiques i la seva constitució ha de ser l'adequada per tal de rebre la resta de components
de la coberta.
El pendent ha de ser l'indicat a la Documentació Tècnica, o a manca d'aquesta, l'indicat per la DF.
El pendent ha de ser l'adequat per conduir l'aigua cap els elements d'evacuació.
Toleràncies d'execució:
Nivells: ± 10 mm
Pendents: ± 0,5%
Planor: ± 10 mm/2 m
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
La superfície d'acabat ha de ser llisa i plana.
S'han de fer junts de dilatació i de retracció. Aquests junts han de quedar plens d'un material elàstic, o bé, buits.
L'acord de la capa de pendents amb els paraments i elements verticals ha de ser en mitjacanya.
Toleràncies d'execució:
Alineació del junt de dilatació: ± 5 mm/m, <= 20 mm/total
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER DE GRANULATS LLEUGERS O GRANULATS LLEUGERS:
Gruix màxim: <= 50 cm
Gruix mínim: >= 5 cm
Distància entre mestres: <= 2 m
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB ENVANETS O PAREDONS DE SOSTREMORT:
Els envans han de ser estables, resistents, plans i aplomats.
Han de tenir la direcció de la línia de màxim pendent del vessant.
Els paredons han d'anar travats amb altres paredons i amb els envanets de sostremort. Els envanets han d'anar travats perpendicularment.
Els coronaments han d'estar continguts en un mateix plà.
Les peces de cada filada han d'anar separades 1/4 de la seva llargària. Les peces de les filades següents s'han de centrar amb els forats inferiors.
Han d'estar rematats superiorment amb una reglada de pasta de ciment ràpid.
PENDENTS AMB ENVANETS (PENDENTS >= 15%):
Alçària: <= 4 m
Llargària màxima sense travar: <= 3,50 m
Desnivell entre dues travades successives: <= 1 m
Toleràncies d'execució:
Replanteig:
Amb maó o totxana de 7,5 cm de gruix: ± 5 mm
Amb totxana de 10 cm de gruix: ± 20 mm
Aplomat: ± 10 mm
Separació entre les peces: ± 10 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts que s'han fet.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ, MORTER O GRANULATS LLEUGERS:
Els aiguafons i les esquenes d'ase han d'estar fets amb reglades d'obra ceràmica.
L'espai entre les reglades s'ha d'omplir completament amb el material i reglejar la superfície tot recolzant els regles en les reglades; els forats que restin s'han d'omplir
manualment.
MASSISSAT O FORMACIÓ DE PENDENTS AMB FORMIGÓ O MORTER DE GRANULATS LLEUGERS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'adormiment s'ha de mantenir humida la superfície del morter. Aquest procés ha de durar com a mínim:
15 dies en temps calorós i sec
7 dies en temps humit
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No es pot trepitjar la superfície acabada fins al cap de 48 h de l'abocament.
FORMACIÓ DE PENDENTS AMB PAREDONS O ENVANETS DE SOSTREMORT DE MAÓ O TOTXANA:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
La pasta de ciment ha de constituir una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans que comenci l'adormiment.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MASSISSAT AMB FORMIGÓ O FORMACIÓ DE PENDENTS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
MASSISSAT AMB ARGILA EXPANDIDA ABOCADA EN SEC:
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig dels pendents
Abocat del material i reglejat de la superfície
Execució de l'acabat, en el seu cas
Curat i protecció del material
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
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:
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista.
____________________________________________________________________________
K5 - COBERTES
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
K5Z2 - SOLERES I EMPOSTISSATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K5Z2FVKA,K5Z26D31,K5Z2FW4A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de capa de protecció o solera per a suport d'acabat de coberta.
S'han considerat els tipus següents:
Capa de protecció de morter de ciment de 3 cm de gruix
Capa de morter de calç armada amb malla de fibra de vidre
Capa de protecció de rajola ceràmica col·locada amb morter
Solera d'empostissat de fusta de pi col·locada amb fixacions mecàniques
Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta col·locat amb fixacions mecàniques
Empostissat amb pannells de conglomerat de fusta amb aïllament intermig, col·locat amb fixacions mecàniques
Solera d'elements ceràmics (tauló bisellat, supermaó o encadellat ceràmic) col·locats amb morter o pasta de ciment ràpid i recolzats sobre envanets de sostremort
Solera de maó massís, col·locat amb morter i recolzat sobre llates, acabada amb una capa de morter
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Formació de capa de protecció de morter de ciment:
Neteja i preparació de la superfície de suport
Replanteig i preparació de la malla, en el seu cas (retalls, cavalcaments, etc.)
Abocat del material i reglejat de la superfície
Estesa de la malla sobre el revestiment, en el seu cas
Execució de l'acabat, en el seu cas
Cura i protecció del material
Formació de capa de protecció de rajola ceràmica, solera amb materials ceràmics o amb placa prefabricada:
Replanteig de les peces
Col·locació de les peces amb morter
Formació de solera d'empostissat de pi o tauler hidrofugat:
Replanteig de les peces
Clavat de les peces al suport
CAPA DE PROTECCIÓ:
Ha de quedar ben adherit al suport.
Ha de tenir el gruix previst. Ha de ser plana i llisa.
Hi ha d'haver junts de dilatació de tot el gruix de la capa, que han de coincidir amb els del suport.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT:
Ha de tenir junts de retracció.
Junts de retracció:
Fondària: >= 0,7 cm
Amplària: aprox. 0,4 cm
Separació entre els junts: <= 500 cm
Toleràncies d'execució:
Gruix de la capa de protecció de morter de ciment: ± 5 mm
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER AMB MALLA DE FIBRA DE VIDRE:
La malla ha de quedar situada aproximadament al mig del gruix del revestiment.
Ha de cobrir tota la superfície per armar.

Ha de formar una superfície plana, sense bosses.
Ha de quedar ben adherida al revestiment.
Cavalcaments: >= 12 cm
SOLERA:
En la solera formada amb elements fixats mecànicament, la fixació s'ha de fer amb claus d'acer galvanitzat inclinats. Els elements han d'estar ancorats al portell i fixats
mecànicament als suports.
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt, en els elements recolzats sobre
envanets de sostremort han de quedar independents dels suports.
Els taulers han d'anar col·locats amb els junts transversals a tocar i coincidint amb els cabirons inferiors.
En la solera de tauler hidrofugat, les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Toleràncies d'execució:
Nivell de solera: ± 10 mm
Planor:
Solera de material ceràmic: ± 5 mm/2 m
Solera de placa prefabricada, empostissat o tauler hidrofugat: ± 10 mm/2 m
SOLERA D'EMPOSTISSAT DE FUSTA:
Els elements de l'empostissat han d'anar recolzats sobre tres o més elements de suport, amb junts a tocar i col·locats a trencajunt.
En el cas de cobertes de planxes metàl·liques de gruix <= 0,6 mm, les fixacions han de quedar amb el cap enfonsat a la fusta, per evitar que els caps puguin fer malbè la
planxa.
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm
Recolzament sobre suport: >= 2 cm
Toleràncies d'execució:
Pendent: ± 0,5%
SOLERA DE TAULER HIDROFUGAT:
Les vores i les cantonades s'han de reforçar amb cargols.
Penetració de les fixacions: >= 2 cm
Junts entre peces: 0,1 - 0,2 cm
Recolzament sobre suport: >= 2 cm
Distància entre les fixacions situades en cantells: <= 15 cm
Distància entre les fixacions situades a l'interior: <= 30 cm
Distància entre els cargols de reforç: <= 90 cm
Toleràncies d'execució:
Pendent: ± 0,5%
EMPOSTISSAT AMB PANELL SANDWICH:
La dimensió màxima de l'element ha d'anar perpendicular als elements verticals de suport. Les peces han d'estar col·locades a trencajunt.
Els junts longitudinals han de ser a tocar.
En els junts transversals els panells han de quedar units mitjançant la pestanya inclosa en el panell, per a la unió entre ells.
Separació de les fixacions de la vora del panell: >= 2 cm
Penetració de les fixacions al suport: >= 2 cm
SOLERA DE PECES CERÀMIQUES:
La solera ha de ser plana i resistent.
Junts amb elements i paraments verticals: 3 cm
Distància entre junts de dilatació: <= 5 m
Toleràncies d'execució:
Separació d'elements verticals: ± 5 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior a 50 km/h.
CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER O SOLERA AMB ELEMENTS COL·LOCATS AMB MORTER O PASTA DE CIMENT RÀPID:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluja. Fora d'aquests límits s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han
d'enderrocar i refer les parts afectades.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'abocar el material.
Durant l'aplicació del formigó o morter s'han de protegir els elements de desguàs (canalons, etc.).
Durant l'enduriment s'ha de mantenir humida la superfície de la capa de protecció de morter.
CAPA DE PROTECCIÓ O SOLERA FORMADES AMB PECES CERÀMIQUES:
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
SOLERA FORMADA AMB PECES CERÀMIQUES:
Aquests criteris inclouen l'acabament dels acords perimetrals, tot utilitzant, si cal, materials diferents dels que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K5 - COBERTES
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
K5ZE - RÀFECS I VORES LLIURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K5ZEV34J,K5ZEV54J.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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Remat de planxa d'acer galvanitzat o galvanitzat i prelacat, plegat a taller, per a punts singulars de cobertes (carener, vora lliure, aiguafons, minvell. etc) o façanes (cantonada,
peu de planxa, llinda, brancal, escopidor, etc.), col·locat amb fixacions mecàniques.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig de l'element
Col·locació de les làmines metàl·liques mitjançant fixacions mecàniques
Execució dels junts entre làmines
Les peces han de quedar fixades sòlidament al suport.
Les peces han de quedar alineades longitudinalment.
Les peces han de cavalcar entre elles i amb les peces de la vessant o dels paraments del costat.
El muntatge s'ha de fer respectant el sentit de la circulació de l'aigua, i tenint en compte els vents dominants.
Les fixacions s'han de fer amb cargols autoroscants amb anella d'estanqueïtat i cabota de color, si la planxa es prelacada.
Cavalcament sobre les peces del vessant: >= 5 cm
Toleràncies d'execució:
Alineacions: ± 5 mm/m, ± 20 mm/total
Cavalcaments: - 0 mm, + 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
S'ha d'evitar el contacte directe de l'acer galvanitzat amb el guix, els ciments pòrtland frescos, la calç, les fustes dures (roure, castanyer, teca, etc.) i l'acer sense protecció
contra la corrosió.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes.
Verificació del replanteig
Verificació dels suports
Verificació del sistema d'execució de fixacions i junts
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Geometria dels remats i de la façana
Estanquitat dels junts
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.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
____________________________________________________________________________
K5 - COBERTES
K5Z - ELEMENTS ESPECIALS PER A COBERTES
K5ZH - BONERES I REIXES DE DESGUÀS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K5ZHUGE7,K5ZHAEB7.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Subministrament i col·locació d'elements per a la conducció i evacuació de l'aigua de la coberta.
S'han considerat els tipus següents:
Bonera de PVC col·locada amb fixacions mecàniques
Bonera de goma termoplàstica adherida sobre làmina bituminosa en calent.
Bonera de fosa col·locada amb morter.
Substitució de bonera i reixa metàl·lica
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Elements col·locats amb fixacions mecàniques o adherits:
Replanteig de l'element
Col·locació de l'element
Execució de les unions
Elements col·locats amb morter:
Neteja i preparació del suport
Replanteig de l'element
Col·locació de l'element
Repàs dels junts i neteja final
Substitució de bonera i reixa metàl·lica:
Preparació de la zona de treball
Arrencada de l'element amb els mitjans adients
Trossejament i apilada de runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Replanteig de l'element
Col·locació de l'element
Execució de les unions
CONDICIONS GENERALS:
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estanc.
El conjunt de l'element col·locat ha de ser estable.
BONERA:
El segellat estanc entre el impermeabilitzant i la bonera ha d'estar fet mitjançant pressió mecànica tipus brida de la tapa de la bonera sobre el cos de la mateixa. El
impermeabilitzant ha de quedar protegit amb una brida de material plàstic.
La vora superior de la bonera ha de quedar per sota del nivell d'escorrentia de la coberta.
La tapa i els seus accessoris han de quedar correctament colocats i subjectats a la bonera, amb els procediments indicats pel fabricant.
En la bonera de goma termoplàstica, la làmina impermeable només ha de cavalcar sobre la plataforma de base de la bonera, i no ha de penetrar dins del tub d'aquesta.
La bonera de fosa col·locada amb morter, ha de quedar enrasada amb el paviment del terrat.
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La base de la bonera de PVC, ha de quedar fixada al suport amb cargols i tacs d'expansió.
La bonera de PVC o goma termoplàstica s'ha de fixar al baixant amb soldadura química.
Distància a paraments verticals: >= 50 cm
Distància de la bonera al baixant: <= 5 m
Diàmetre: > 1,5 diàmetre del baixant al que desaigua
Toleràncies d'execució:
Nivell entre la bonera de fosa i el paviment: ± 5 mm
REIXA DE DESGUÀS:
La reixa ha de quedar al mateix nivell que el paviment.
Junt entre el bastiment de suport i el paviment: 0,3 cm
Toleràncies d'execució:
Nivell entre el bastiment de suport i el paviment: - 5 mm
Nivell entre dues reixes consecutives: ± 1,4 mm
Nivell entre la reixa i el bastiment de suport: - 0,5 mm
Gruix del junt entre el bastiment de suport i el paviment: ± 1 mm
Alineació entre dues reixes consecutives: ± 5 mm/2 m, ± 10 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja intensa, neu o vent superior a 50 km/h. En aquests supòsits, s'ha d'assegurar l'estabilitat de l'equip.
Si l'alçada de caiguda es superior a 2 m s'ha de treballar amb cinturó de seguretat.
ELEMENTS DE GOMA TERMOPLÀSTICA:
S'ha de treballar a una temperatura superior a - 5°C i sense pluja.
La bonera s'ha de soldar sobre un reforç de làmina bituminosa, que ha d'estar adherida a la solera, escalfant-la prèviament en la zona corresponent al perímetre de la bonera, i
fixant-la a pressió sobre la làmina.
ELEMENT COL·LOCAT AMB MORTER:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C.
El morter ha de formar una mescla homogènia que s'ha d'utilitzar abans d'iniciar l'adormiment.
S'ha d'aplicar sobre superfícies netes.
Si el suport és absorbent s'ha d'humitejar abans d'estendre el morter.
SUBSTITUCIÓ DE BONERA I DE REIXA:
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de components de la coberta.
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'han d'eliminar les restes de material de les peces d'unió, per tal de garantir la completa adherència de la peça amb la resta de components de la coberta.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BONERA O PROLONGACIÓ RECTA:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
SUBSTITUCIÓ DE BONERA I DE REIXA:
Unitat de substitució realitzada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig
segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
K612 - PARETS DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K6121512.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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.
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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:
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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.
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.
____________________________________________________________________________
K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
K614 - PAREDONS I ENVANS DE CERÀMICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K6147R13.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'envà o paredó amb peces ceràmiques per a revestir d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
Envà o paredó de tancament
Envà o paredó de tancament passant
Envà o paredó interior
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Replanteig
Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires
Col·locació de les peces
Repàs dels junts i neteja del parament
CONDICIONS GENERALS:
Ha de ser estable, pla, aplomat i resistent als impactes horitzontals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets que hagin de quedar vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres condicions.
Les obertures han de portar una llinda resistent.
L'envà o paredó de tancament i no passant, ha d'estar recolzat a sobre d'un element estructural horitzontal a cada planta.
Toleràncies d'execució:
Replanteig d'eixos:
Parcials: ± 10 mm
Extrems: ± 20 mm
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
Planor de les filades:
Paret vista: ± 5 mm/2 m
Paret per a revestir: ± 10 mm/2 m
Horitzontalitat de les filades: ± 15 mm/total
Paret vista: ± 2 mm/m
Paret per a revestir: ± 3 mm/m
ENVÀ O PAREDÓ DE TANCAMENT:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
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.
Ha d'estar travat, excepte la paret passant, amb la paret de tancament, en els brancals, les cantonades i els elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti,
aquesta travada ha de ser per filades alternatives.
No hi ha d'haver forats de les peces oberts a l'exterior.
ENVÀ O PAREDÓ 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.
Ha d'estar travat en els acords amb altres parets, paredons, envans i elements no estructurals. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta travada ha de ser per filades
alternatives.
ENVÀ O PAREDÓ INTERIOR:
No ha de ser solidari amb elements estructurals verticals.
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.
Fondària de les regates:
+--------------------------------------+
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¦Gruix paret (cm)¦Fondària regates (cm)¦
¦----------------¦---------------------¦
¦
4
¦
<= 2
¦
¦
5
¦
<= 2,5
¦
¦
6 - 7
¦
<= 3
¦
¦
7,5
¦
<= 3,5
¦
¦
9
¦
<= 4
¦
¦
10
¦
<= 5
¦
+--------------------------------------+
Regates :
Pendent: >= 70°
A dues cares. Separació (parets per revestir): >= 50 cm
Separació dels marcs: >= 20 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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 per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
PAREDÓ O ENVÀ (EXCEPTE L'ENVÀ PLUVIAL):
Amb deducció del volum 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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
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.
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.
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.
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:
Els punts de control més destacables són els següents:
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.
____________________________________________________________________________
K6 - TANCAMENTS I DIVISÒRIES
K61 - PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
K61R - REPARACIÓ DE PARETS I ENVANS D'OBRA DE FÀBRICA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K61RUX10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació d'envà pluvial de peces ceràmiques, amb substitució puntual de peces col·locades amb morter, o amb cosit d'esquerdes amb peces especials d'acer.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Substitució puntual:
Identificació de les peces a substituir
Extracció de la peça i retirada del material d'unió
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Neteja i preparació dels junts
Col·locació de les peces amb morter
Repàs dels junts i neteja del parament
Trossejament i apilada de la runa
Càrrega de la runa sobre el camió
Reparació d'esquerda amb peces metàl·liques:
Identificació de la zona a reparar
Replanteig de la posició de les platines
Fixació de les platines
Fixació dels perfils longitudinals a les platines
Protecció amb pintura antioxidant de tots els perfils metàl·lics
SUBSTITUCIÓ DE PECES I RECOL·LOCACIÓ DE PECES:
El material arrencat ha de quedar suficientment trossejat i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunt i les filades s'han de mantenir ser horitzontals.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
Les peces ha de quedar alineades amb la resta de components.
Les peces han quedar ben adherides i han de mantenir la planor, l'aplomat, el gruix dels junts de la resta de l'envà.
S'han de mantenir les travades als pilars de lligada i els forats de ventilació
REPARACIÓ D'ESQUERDA:
Les peces d'ancoratge han de tenir la forma i les mides indicades a la DT.
La seva posició ha de ser la indicada a la DT amb les correccions necessàries per tal que els punts d'ancoratge siguin prou resistents per a complir la seva funció.
Les peces metàl·liques han d'estar protegides per totes les seves cares amb pintura antioxidant.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar
les parts fetes.
Les peces per col·locar, que han d'estar en contacte amb el morter, han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter.
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de components de l'envà.
S'han de regar les parts per enderrocar i carregar a fi d'evitar la formació de pols.
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'han d'eliminar les restes de material de les peces d'unió, per tal de garantir la completa adherència de la peça amb la resta de components de l'envà.
Abans d'estendre el morter cal comprovar que el junt esta lliure de restes de material.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SUBSTITUCIÓ DE PECES I RECOL·LOCACIÓ DE PECES:
Unitat de substitució realitzada segons les especificacions de la DT.
REPARACIÓ D'ESQUERDA:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
K785 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PASTES ESPECIALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K785UX10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
S'han considerat els materials següents:
Impermeabilització de paraments d'obra mitjançant cautxú líquid, prèvia imprimació específica
Impermeabilització de paraments amb polímer en dispersió aquosa
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació de la superfície
Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense reblir ni fissures).
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB CAUTXÚ LÍQUID:
Els treballs s'han de realitzar a una temperatura ambient superior als 10°C.
Abans d'aplicar el producte, el suport s'ha de tractar amb una mà d'imprimació.
Els treballs no s'han de continuar abans que s'assequi l'imprimació.
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IMPERMEABILITZACIÓ AMB POLÍMER:
S'ha d'aplicar a una temperatura entre 10 i 30ºC i una humitat relativa no superior a 80%.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
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K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K78 - IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTES AMORFS
K788 - IMPERMEABILITZACIÓ DE PARAMENTS AMB PINTURES BITUMINOSES
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Execució d'una capa de cobertura per a impermeabilització de paraments horitzontals o verticals, mitjançant l'aplicació d'un producte líquid.
S'han considerat els materials següents:
Impermeabilització d'elements de formigó mitjançant emulsió bituminosa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació de la superfície
Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes necessàries del producte
CONDICIONS GENERALS:
La capa d'impermeabilització s'ha d'aplicar als llocs indicats als plànols o ordenats per la DF.
El recobriment aplicat ha de formar una capa uniforme i contínua, que ha de cobrir tota la superfície a impermeabilitzar.
Ha de quedar ben adherit al suport.
No s'ha d'apreciar a simple vista defectes en el recobriment (bombolles, cràters, cocons sense reblir ni fissures).
Ha de tenir la dotació prevista.
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La superfície on s'apliqui l'emulsió no ha de tenir desigualtats ni clots. Ha d'estar seca i neta de partícules, residus oliosos i antiadherents.
S'han d'aturar els treballs en el cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
S'ha de respectar els intervals de temperatura d'aplicació i els marges d'humitat relativa de l'aire, indicats pel fabricant.
Les aigües superficials que poden afectar els treballs s'han de desviar i conduir a fora de l'àrea a impermeabilitzar.
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans de l'execució.
El suport a impermeabilitzar ha d'haver assolit la resistència mecànica necessària.
La superfície del suport ha d'estar neta de pols, d'olis i greixos, no ha de tenir material engrunat.
El suport no ha de tenir cap substancia que pugui dificultar l'adherència del producte.
Entre l'aplicació d'una capa i la següent, es respectarà el temps de curat estipulat pel fabricant.
El recobriment acabat s'ha de protegir del pas de les persones, equips o materials.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
La temperatura de treball ha de ser >= 5°C.
Ha de ser adherent sobre superfícies humides o seques.
La dotació prevista s'ha d'aplicar en dues capes. La segona capa s'ha de donar quan la primera sigui seca.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Dins d'aquesta unitat s'inclou la preparació de la superfície i els treballs que calguin per a la seva completa finalització.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
* 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)
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
OPERACIONS DE CONTROL EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el reg.
Observació de l'aspecte de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN IMPERMEABILITZACIÓ AMB PRODUCTE ASFÀLTIC:
Cal intensificar la inspecció en els punts singulars, com ara junts, cantonades, etc...
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
L'execució del reg s'ha d'ajustar al previst en el Plec de Condicions Tècniques.
____________________________________________________________________________
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7B - GEOTÈXTILS I LÀMINES SEPARADORES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K7B11190.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Làmina separadora col·locada no adherida.
S'han considerat els materials següents:
Vel de polietilè de 50 a 150 micres de gruix
Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat
Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament
Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant punxonament
Feltre teixit de fibres de polipropilè
Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:

Neteja i preparació del suport
Col·locació de la làmina
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular.
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala.
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el estudi i càlcul del geotèxtil.
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte.
Les làmines han de cavalcar entre elles.
No ha de quedar adherida al suport en cap punt.
Cavalcaments:
Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm
Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm
Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina.
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials.
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir abans de 24 h des de la seva col·locació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil
Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i transversals
Control de longitud de soldadura del geotèxtil
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
Neteja i repàs del suport.
Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIETILÈ:
Els punts de control més destacables són els següents:
Control d'execució de cada unitat d'obra verificant el replanteig
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Neteja i repàs del suport.
Aplicació de l'emprimació, en el seu cas
Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces i a l'execució dels elements singulars, tals com les vores, encontres, desguassos i
junts.
CONTROL 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.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA:
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un nou estudi i càlcul del geotèxtil.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual de la unitat acabada.
Proves d'estanquitat a criteri de DF en làmines de polietilè.
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.
____________________________________________________________________________
K7 - IMPERMEABILITZACIONS, AÏLLAMENTS I FORMACIÓ DE JUNTS
K7C - AÏLLAMENTS TÈRMICS I AÏLLAMENTS ACÚSTICS
K7C7 - AÏLLAMENTS AMB LÀMINES, PLAQUES I PLANXES DE POLIETILÈ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K7C76AF2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
Plaques de polietilè expandit
Làmines de polietilè expandit col·locades no adherides.
Aillament amb bandes de polietilè expandit col·locades no adherides
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
Fixades mecànicament
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Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
Preparació de l'element (retalls, etc.)
Neteja i preparació del suport
Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Cavalcaments de les làmines: >= 10 cm
Distància entre punts de fixació: <= 70 cm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el desplacin.
En els paviments flotants, l'acord amb els paraments verticals o amb elements que traspassin el sostre, ha de pujar com a mínim, fins al nivell del paviment acabat.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
AÏLLAMENT AMB PLAQUES, FELTRES O LÀMINES:
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%
AïLLAMENT AMB BANDES ACÚSTIQUES:
m de llargària necessària subministrada a l'obra., amidada segons la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
____________________________________________________________________________
K8 - REVESTIMENTS
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
K811 - ARREBOSSATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K81135D2,K81131B2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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
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
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
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):
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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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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:
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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.
____________________________________________________________________________
K8 - REVESTIMENTS
K81 - ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ELEMENTS DE GUIX
K81R - ARREBOSSATS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K81RX6C2.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació d'arrebossats, enguixats i elements de guix.
S'han considerat els tipus d'elements següents:
Reparació de motllura "in situ" amb guix o escaiola.
Pintat de parament enguixat amb pintura antihumitat.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Reparació de motllura "in situ":
Neteja i preparació de la superfície de suport
Estesa de la pasta de guix o escaiola i col·locació de la malla de reforç
Definició de la secció de la motllura, desplaçant el sabater pel regle
Acabat de la superfície
Repàs i neteja final
Pintat de parament enguixat:
Neteja i preparació de la superfície de suport, amb l'aplicació de productes fungicides.
Aplicació successiva, amb els intervals d'assecatge, de les capes de pintura.
REPARACIÓ DE MOTLLURA
El material de reparació ha de quedar ben adherit al suport.

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
S'han de respectar els junts estructurals.
Un cop reparada, la motllura ha de quedar paral·lela als paraments amb l'aplomat o el nivell previstos a la DT.
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 motllura de secció rectangular o mixta, ha de ser ortogonal i l'aresta determinada recta.
La forma i les dimensions de la secció han de ser les definides en la DT o les que especifiqui la DF.
Toleràncies d'execució:
Nivell o aplomat: ± 5 mm/2 m
PINTAT DE PARAMENT ENGUIXAT
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.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
MOTLLURA IN SITU:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C.
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.
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.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
PINTAT DE PARAMENT ENGUIXAT:
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 de la pintura s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
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)
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
MOTLLURA IN SITU:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
PINTAT DE PARAMENTS ENGUIXATS:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K8 - REVESTIMENTS
K83 - APLACATS
K83P - APLACATS AMB PANNELLS COMPOSTOS D'ALUMINI
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K83PUV20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Revestiments realitzats amb safates i remats fets amb pannells d'alumini conformats, col·locats amb fixacions mecàniques sobre subestructura d'alumini.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Comprovació de la planimetria de la façana
Replanteig de la façana
Col·locació dels suports dels perfils
Col·locació dels perfils de l'estructura de suport
Fixació de les safates o els remats a l'estructura
CONDICIONS GENERALS:
Els perfils han de quedar fixats sòlidament al parament.
La subestructura ha de formar una superfície plana i vertical.
Els perfils han de quedar alineats.
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.
S'ha d'adaptar als moviments del suport de manera que no quedin afectades les seves prestacions.
Al revestiment acabat no hi ha d'haver peces amb defectes superficials (deformacions, ratlles, etc.).
S'han de respectar els junts estructurals.
L'especejament ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
Amplària dels junts entre perfils: <= 5 mm
Distància entre les fixacions dels perfils: <= 300 cm
Volada del perfil respecte la fixació extrema: <= 25 cm
Llargària dels perfils : <= 8 m
Distància entre les fixacions dels pannells als perfils: <= 50 cm
Distància de les fixacions a les vores del pannell: > = 10 mm

Separació entre pannells: > = 10 mm, <= 20 mm
Toleràncies d'execució de l'entramat de perfils:
Distància entre els eixos dels perfils: ± 5 mm
Planor: ± 3 mm/2 m
Nivell: ± 5 mm
Verticalitat: ± 3 mm/2 m
Alineació entre perfils consecutius: ± 10 mm
Toleràncies d'execució de l'aplacat:
Replanteig parcial: ± 2 mm
Replanteig total: ± 2 mm
Planor: ± 5 mm/2 m
Aplomat: ± 5 mm/3 m
Ajust entre plaques: ± 1 mm
Distància de les fixacions a les vores: ± 2 mm
FAÇANA VENTILADA:
En la part superior o inferior del sistema de tancament i dels buits de portes i finestres hi ha d'haver obertures de ventilació en contacte directe amb l'exterior.
Les obertures de ventilació han de quedar protegides per tal d'evitar la formació de nius d'insectes.
Les fixacions han de permetre el moviment i dilatació de les plaques.
Magnitud de l'obertura de ventilació per metre lineal d'amplària de façana:
Alçària de façana <= 1 m: 20 cm2/m
Alçària de façana > 1 m: 50 cm2/m
Gruix de la cambra d'aire ventilada: >= 20 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar
les parts fetes.
La manipulació dels pannells (talls, forats per a instal·lacions, etc.) s'ha de fer a taller.
Les fixacions han de ser de materials anticorrosius i han d'entrar perpendicularment al pla de la placa.
Si les fixacions son d'acer galvanitzat, cal interposar entre els elements d'alumini i els d'acer un separador aillant per evitar els efectes corrosius deguts al diferent potencial dels
metalls.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
SAFATES:
m2 de superfície executada realment, amidada segons les especificacions de la DT.
REMATS:
m de llargària executada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K8 - REVESTIMENTS
K87 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA
K878 - TRACTAMENTS SUPERFICIALS DE REPARACIÓ I NETEJA DE PARAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K878C1G0,K878UX18.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació de diferents sistemes de neteja sobre superfícies de materials diversos. El sistema de neteja a utilitzar dependrà del tipus de pedra, del seu estat de
conservació i de la naturalesa de les substàncies que es vulguin eliminar.
S'han considerat els tipus de neteja següents:
Sistemes a base d'aigua:
Aigua nebulitzada
Aigua a baixa pressió: de 2,5 a 3 atmosferes, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
Vapor d'aigua, (no s'ha d'aplicar en paraments murals d'interès històric-artístic)
Apòsits aquosos amb materials absorvents
Sistemes a base de detergents o productes químics:
Agents quelants en suspensió en un gel
Resines d'intercanvi iònic
Apòsits amb dissolvents orgànics, surfactants o agents quelants.
Sistemes abrasius
Sistemes manuals
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la superfície a netejar
Protecció de la resta de la façana
Execució de les operacions pròpies de la neteja
Repàs i neteja final
Determinació del grau de dificultat d'intervenció en conservació-restauració a les unitats d'obra on intervenen conservadors-restauradors:
Valorar de 0 a 3 els següents aspectes:
Degradació/fragilitat de l'element a tractar
Dificultat/complexitat del tractament a realitzar
Dificultat d'accès de l'element a tractar
Sumar aquests factors i assignar el grau de dificultat amb el següent criteri:
Suma 0 a 3: Grau de dificultat baix
Suma 4 a 6: Grau de dificultat mitjà
Suma 7 a 9: Grau de dificultat alt
CONDICIONS GENERALS:
En el parament net no hi ha d'haver zones esquerdades, trencades, escantonades, tacades o amb decoloracions. No ha de quedar alterada la textura superficial del parament.
La neteja en pedra ha de ser efectiva en l'eliminació de les substàncies nocives, ha de restablir el transport d'aigua en fase de vapor, ha de facilitar l'absorció dels productes de
conservació en les successives etapes de tractament, no ha de produir un canvi de color, ni s'ha de percebre cap canvi de rugositat de la superfície. No ha de deixar sals en la
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superfície, ni produir cap substància nociva per a la futura conservació. Els mètodes han de ser fàcils de controlar pel tècnic restaurador.
El tractament d'extracció de sals solubles s'ha de repetir fins aconseguir el grau de conducció adequat.
El parament, un cop net, ha de complir les especificacions subjectives requerides per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar a una temperatura superior als 5°C, amb vents de velocitat inferior als 50 km/h i sense pluja.
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts afectades.
No s'han d'utilitzar sistemes de neteja amb mitjans humits quan hi hagi risc de gelada ni quan hi hagi perill de migració de sals a la superfície o formació de taques.
S'han de fer anàlisis previs dels materials, escollint el sistema més convenient que deixi el material net sense deteriorar immediata o posteriorment l'estructura interna del suport
sobre el que s'aplica.
Un cop escollit el sistema de neteja s'han de fer proves en les diferents zones de la façana per veure l'efecte de la neteja sobre el material.
En els sistemes de neteja abrasius i en els que utilitzen aigua s'han de protegir els elements més dèbils de la façana o els que no es netegen.
En els procediments amb raig de sorra el granulat utilitzat no ha de ser més fort que l'element a netejar
Els procediments de neteja amb gels no s'han d'aplicar en pedres molt poroses o molt deteriorades.
S'ha de comprovar la compatibilitat del sistema de neteja amb el suport a tractar.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Durant el procés de neteja s'han d'evitar els treballs que desprenguin pols a prop de l'àrea a netejar.
SISTEMES A BASE D'AIGUA:
S'ha de fer un segellat previ de tots els junts i fissures.
S'ha de recollir l'aigua de neteja cada 2 m d'alçària, per evitar el rentat excessiu de la pedra inferior per escorriment.
Si la pedra està en mal estat pot ser necessària una preconsolidació prèvia a la neteja.
Per a la neteja de la pedra s'ha d'utilitzar aigua desionitzada. En cas d'utilitzar aigua de l'aixeta s'han de fer anàlisis del contingut de clorurs, sulfats i nitrats.
La nebulització s'ha de practicar a temperatura ambient, l'aigua no ha d'exercir cap força mecànica, ha d'actuar en fase de caiguda i no ha d'impactar directament sobre la
superfície de la pedra. No s'ha de practicar sobre pedres molt poroses o molt alterades.
SISTEMES A BASE DE DETERGENTS O PRODUCTES QUÍMICS:
No s'han de netejar pedres calcàries amb productes amb PH inferior a 7,5.
No s'han de netejar pedres àcides amb compostos bàsics.
S'ha de recollir l'aigua de la neteja i de l'esbandida evitant que rellisqui per tot el parament.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
NETEJA AMB AGENTS QUÍMICS O MITJANS MECÀNICS, PREPARACIÓ DE LA SUPERFICIE, EXTRACCIÓ SALS SOLUBLES O RASPATLLAT DE PARAMENT:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Deducció de la superfície corresponent a obertures:
Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
NETEJA AMB BISTURÍ:
dm2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K8 - REVESTIMENTS
K89 - PINTATS
K894 - PINTAT D'ESTRUCTURES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K894B009.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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 metàl·liques (acer, acer galvanitzat, coure)
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES METÀL·LIQUES (ACER, ACER GALVANITZAT, COURE):
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques, greixos ni òxid.
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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.
En el cas d'estructures d'acer s'han de tenir en compte les següents consideracions:
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.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PINTAT D'ESTRUCTURES D'ACER:
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.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Inspecció visual 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.
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:
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.
____________________________________________________________________________
K8 - REVESTIMENTS
K89 - PINTATS
K898 - PINTAT DE PARAMENTS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K898U005,K898J2A0,K898K2A0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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 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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
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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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
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.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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.
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:
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.
____________________________________________________________________________
K8 - REVESTIMENTS
K89 - PINTATS
K89A - PINTAT D'ELEMENTS DE TANCAMENT
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K89A2BB0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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)
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.
A les finestres, balconeres i portes, s'admet que s'hagin protegit totes les cares però que només s'hagin pintat les visibles.
PINTAT A L'ESMALT:
Gruix de la pel·lícula seca del revestiment: >= 125 micres
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS DE FUSTA O D'ACER O PORTES ENROTLLABLES:
m2 de superfície realment pintada segons les especificacions de la DT.
Cal considerar el desenvolupament del perímetre.
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
m2 de superfície de cada cara del tancament practicable tractat segons les especificacions de la DT amb les deduccions corresponents als envidraments segons els criteris
següents:
Deducció de la superfície corresponent a l'envidrament per a peces amb una superfície envidrada de:
Més d'un 75% del total: Es dedueix el 50%
Menys del 75% i més del 50% del total: Es dedueix el 25%
Menys del 50% del total o amb barretes: No es dedueix
En les portes extensibles, la superfície s'ha d'incrementar el 50%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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.
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:
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.
____________________________________________________________________________
K8 - REVESTIMENTS
K89 - PINTATS
K89B - PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K89BUXES.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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)
S'han considerat els elements següents:
Estructures
Paraments
Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
Elements de protecció (baranes o reixes)
Fregat d'òxid, neteja i repintat de reixa o barana
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
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
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.
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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.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
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.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
PINTAT DE PORTES, FINESTRES I BALCONERES:
PINTAT D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ O ELEMENTS DE CALEFACCIÓ:
m2 de superfície d'una cara, definida pel perímetre de l'element a pintar.
PINTAT DE TUBS O PINTAT O ENVERNISSAT DE PASSAMÀ:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
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.
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:
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.
____________________________________________________________________________
K9 - PAVIMENTS
K93 - SOLERES I RECRESCUDES
K936 - SOLERES DE FORMIGÓ
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K936U550.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de solera amb formigó per a suport del paviment.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Muntatge d'encofrats
Col·locació del formigó
Execució de junts de dilatació i formigonament
Protecció del formigó fresc i curat
Desmuntatge dels encofrats
CONDICIONS GENERALS:
No ha de tenir esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Ha de tenir junts de dilatació fets a distàncies no superiors a 25 m; han de ser de 2 cm d'amplària i han d'estar plens d'un material flexible.
Els junts de formigonat han de ser de tot el gruix i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Gruix: - 10 mm, + 15 mm
Nivell: ± 10 mm
Planor: ± 5 mm/3 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
15 dies en temps calorós i sec
7 dies en temps humit
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El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
____________________________________________________________________________
K9 - PAVIMENTS
K93 - SOLERES I RECRESCUDES
K93A - RECRESCUDES I CAPES DE MILLORA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K93AD165,K93AD175K9E0,K93A13D0.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de recrescudes i capes de millora i anivellament de paviments.
S'han considerat els tipus següents:
Recrescuda del suport de paviments amb terratzo
Recrescuda del suport de paviments amb morter de ciment
Capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora
Formació de base per a paviment flotant amb llosa de formigó de 5 cm de gruix
Capa de neteja i anivellament amb morter de ciment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
En la capa de millora del suport anivellat amb pasta allisadora:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de la pasta allisadora
En la llosa de formigó o recrescuda del suport del paviment o capa de millora i anivellament amb morter de ciment:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació dels junts
Col·locació del morter o formigó
Protecció del morter o formigó fresc i cura
CAPA DE MILLORA DEL SUPORT ANIVELLAT AMB PASTA ALLISADORA:
La capa de millora ha d'estar ben adherida al suport i ha de formar una superfície plana, fina, llisa i de porositat homogènia.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Gruix: ± 1 mm
Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
LLOSA DE FORMIGÓ O RECRESCUDA DEL SUPORT DEL PAVIMENT O CAPA DE MILLORA I ANIVELLAMENT AMB MORTER DE CIMENT:
No hi ha d'haver esquerdes ni discontinuïtats.
La superfície acabada ha d'estar reglejada.
Ha de tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos.
Hi ha d'haver junts de retracció cada 25 m2 i la distància entre ells no ha de ser superior als 5 m. Els junts han de tenir una fondària >= 1/3 del gruix i una amplària de 3 mm.
Hi ha d'haver junts de dilatació a tot el gruix de la capa que coincideixin amb els del suport. Els junts han de ser d'1 cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit.
Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix de la llosa i s'ha de procurar de fer-los coincidir amb els junts de retracció.
Duresa Brinell superficial de la capa de morter (UNE_EN_ISO 6506/1) (mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre): >= 30 N/mm2
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 10 mm
Gruix: ± 5 mm
Planor: ± 4 mm/2 m
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
MORTER DE CIMENT:
El morter s'ha d'estendre a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
El suport ha de tenir un grau d'humitat entre el 5% i el 40%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
Durant el temps de cura s'ha de mantenir humida la superfície del morter.
La recrescuda no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
PASTA ALLISADORA:
L'aplicació de la pasta s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 30°C.
El suport ha de tenir la planor, el nivell i l'horitzontalitat previstos. Ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5%.
Ha d'estar sanejat i net de matèries que dificultin l'adherència.
La pasta s'ha de preparar amb un 20 a 25% d'aigua i s'ha de deixar reposar 5 min si és d'assecat ràpid i de 20 a 30 min si és d'assecat lent.
L'aplicació s'ha de fer d'acord amb les instruccions del fabricant.
La capa de millora no s'ha de trepitjar durant les 4 h següents a la seva aplicació si és una pasta d'assecatge ràpid i durant 24 h si és d'assecatge lent.
S'ha d'esperar de 24 a 72 h per col·locar el paviment.
LLOSA DE FORMIGÓ:
El formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C.
S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions.
Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de durar com a mínim:
15 dies en temps calorós i sec
7 dies en temps humit
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
LLOSA DE FORMIGÓ:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
RECRESCUDA I CAPA DE MILLORA:

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K9 - PAVIMENTS
K93 - SOLERES I RECRESCUDES
K93Z - ELEMENTS AUXILIARS PER A SOLERES I RECRESCUDES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K93Z1R20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Preparació i aplicació d'un recobriment segellador i enduridor sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades en obra.
S'han considerat els tractaments següents:
Recobriment aplicat sobre paraments exteriors i interiors amb la finalitat d'incrementar la seva cohesió, duresa, resistència a la penetració d'aigua, i receptibilitat de per a la
col·locació de materials d'acabat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Neteja i preparació de la superfície a tractar
Aplicació successiva, amb intervals d'assecatge, de les capes necessàries
CONDICIONS GENERALS:
La superfície ha de quedar totalment recoberta pel revestiment protector.
Ha de tenir la dotació prevista
El gruix total del recobriment, el nombre de capes i la forma d'aplicació han de ser les definides a la DT o en el seu defecte, les especificades per la DF.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
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.
La temperatura de la superfície dels paraments a tractar serà >=5 ºC i >=30ºC.
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
El nombre de capes a aplicar es farà en funció de la porositat del suport.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
K9 - PAVIMENTS
K9P - PAVIMENTS SINTÈTICS I DE LINÒLEUM
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9P4UZ10,K9P2UA20.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de paviment sintètic en làmines o llosetes.
S'han considerat els tipus següents:
Paviment format amb làmines o llosetes de PVC heterogeni, col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC
líquid.
Paviment format amb làmines o llosetes de PVC homogeni col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular o en fred amb PVC
líquid.
Paviment format amb làmines o peces de linòleum col·locades amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular.
Paviment format amb làmines o llosetes de goma, col·locat amb adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Paviments de PVC i linòleum:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de l'adhesiu
Col·locació de les làmines o les llosetes
Execució dels junts
Segellat dels junts
Protecció del paviment acabat
Paviment de goma:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació de l'adhesiu
Col·locació de les làmines o les llosetes
Execució dels junts entre làmines
Neteja de la superfície del paviment
Protecció del paviment acabat
CONDICIONS GENERALS:
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
Al paviment no hi ha d'haver junts escantonats, taques d'adhesiu ni d'altres defectes superficials.
No hi ha d'haver bosses ni ressalts entre les làmines o les llosetes.
Les làmines o les llosetes han d'estar ben adherides al suport i han de formar una superfície plana i llisa de textura uniforme.
La distància entre el paviment i els paraments ha de ser de 2 a 5 mm i ha de quedar coberta amb el sòcol.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 5 mm
Planor: ± 4 mm/2 m; Celles: <= 2 mm
Horitzontalitat: ± 4 mm/2 m
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
Els junts han d'estar soldats en calent per mitjà d'un cordó de soldadura de clorur de polivinil de diàmetre 4 mm o en fred pel procediment de soldadura líquida.

PAVIMENT DE GOMA:
Toleràncies d'execució:
Celles: <= 1 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La col·locació s'ha de realitzar a temperatura ambient, entre 15°C i 20°C.
En el moment de la col·locació la temperatura mínima de la solera ha de ser de 10º C.
La humitat relativa durant la instal·lació ha d'estar entre el 50 i el 60 %
El paviment s'ha de col·locar quan el local estigui acabat i envidrat.
El suport ha de ser sec i net, i ha de complir les condicions de planor i nivell que s'exigeixin al paviment acabat.
S'han de respectar els junts propis del suport.
El suport ha de tenir un grau d'humitat <= 2,5% i una duresa Brinell superficial mesurada amb bola de 10 mm de diàmetre >= 30 N/mm2 (UNE_EN_ISO 6506/1).
Les làmines o les llosetes s'han de mantenir 24 h a la temperatura ambient del local per pavimentar.
Per a la col·locació de làmines, les tires han de cavalcar 20 mm. En primer lloc s'ha d'haver tallat la vora inferior amb regla, i després s'ha de tallar i enganxar la superior.
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació.
PAVIMENTS DE PVC I LINÒLEUM:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula de dents fines, amb un consum mínim de 250 g/m2. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.
En el cas de soldadura en calent, les làmines o llosetes s'han de col·locar deixant un espai d'1 mm entre elles.
En el cas de soldadura en fred, les làmines o llosetes s'han de col·locar a tocar.
Un cop col·locat el paviment i en el cas de soldadura en calent, s'ha de fer l'acanalat dels junts amb una fondària de 2/3 del gruix de la làmina o lloseta i s'ha de procedir a fer la
soldadura.
Un cop feta la soldadura, s'ha de tallar el cordó que sobri de tal manera que la part superior quedi enrasada amb les làmines o llosetes.
En el cas de soldadura en fred, un cop fet el segellat dels junts s'ha de retirar l'excés d'adhesiu mentre el producte encara estigui fresc.
L'execució de la soldadura no s'ha de fer mentre l'adhesiu no estigui completament sec.
PAVIMENT DE LLOSETES DE PVC I LINÒLEUM:
Per a la col·locació correcta de les llosetes s'han de traçar uns eixos a partir del centre del local i se n'ha de fer el replanteig.
PAVIMENT DE GOMA:
L'adhesiu s'ha d'aplicar amb espàtula dentada. El seu ús ha de respondre a les instruccions del fabricant.
Un cop col·locat el paviment s'han de netejar les taques de l'adhesiu.
Les làmines o les llosetes s'han de col·locar a tocar.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m2 de superfície amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
Obertures <= 1 m2: No es dedueixen
Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que comporti l'ús de material diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament.
Col·locació de l'adhesiu
Col·locació de les làmines o les llosetes
Execució dels junts
Segellat dels junts (en cas de goma)
Neteja i protecció del paviment acabat
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:
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:
Els punts de control més destacables són els següents:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.
Inspecció visual de la unitat acabada i control de les condicions geomètriques d'acabat.
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.
____________________________________________________________________________
K9 - PAVIMENTS
K9U - SÒCOLS
K9U8 - SÒCOLS METÀL·LICS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
K9U8UR20,K9U8UT03,K9U8UT05,K9U8UT0A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Sòcol metàl·lic col·locat amb fixacions mecàniques o adhesiu.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació i comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del sòcol amb fixacions mecàniques o adhesiu
CONDICIONS GENERALS:
A l'element acabat no hi ha d'haver defectes superficials, (ratlles, bonys, etc.).
No hi ha d'haver ressalts entre les peces ni pèls o rebaves a les unions.
La superfície acabada ha de tenir una textura i color uniformes.
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Les peces han d'estar recolzades al paviment i fixades mecànicament al suport, formant una superfície plana i llisa.
S'han de respectar els junts estructurals.
Les peces s'han de col·locar a tocar.
Els acords de peces en angle s'han de fer a biaix de cartabò.
Toleràncies d'execució:
Nivell: ± 5 mm
Planor: ± 4 mm/2 m
Celles: <= 1 mm
Horitzontalitat: ± 2 mm/2 m
Separació entre el sòcol i el revestiment del parament: <= 2 mm
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
El sòcol s'ha de col·locar quan el paviment i el revestiment estiguin acabats i el local estigui envidrat.
El suport ha de complir les condicions de planor que s'exigeixin al sòcol acabat. Ha de ser net.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
m de llargària amidada segons les especificacions del projecte, amb deducció de la llargària corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
Obertures d'amplària <= 1 m: Es dedueix el 50%
Obertures d'amplària > 1 m: Es dedueix el 100%
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
KA - TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES
KAZ - ELEMENTS ESPECIALS PER A TANCAMENTS I DIVISORIES PRACTICABLES
KAZG FERRAMENTA PER A FINESTRES I PORTES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KAZGUSAL,KAZGUX10.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Accessoris i material auxiliar de les ferramentes de portes i finestres.
S'han considerat els elements següents:
Pany mestrejat de tres punts
Tiradors d'acer inoxidable
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pany:
Col·locació de la peça del pany a la porta o finestra i a la part fixa del tancament
Muntatge i fixació dels elements
Ajusts dels mecanismes
Tiradors:
Replanteig
Fixació dels elements
PANY DE TRES PUNTS:
Ha de funcionar correctament i ha de tenir un accionament suau.
S'ha d'encastar dins del forat oportú de la porta o finestra.
Ha de quedar fixat a la fulla amb els mecanismes previstos pel fabricant.
El passador i la caixa han de quedar alineats amb el pany.
Ha de quedar a una alçada del paviment no inferior a 95 cm ni superior a 105 cm.
TIRADORS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Han d'estar fixats sòlidament a la fulla.
Han de quedar aplomats i anivellats.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
La seva col-locació no ha d'alterar les característiques de l'element.
No s'han de produïr danys en la superfície de la fulla.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
KB - PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
KB1 - BARANES
KB1R - REPARACIÓ DE BARANES
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KB1R122A.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Reparació de baranes.
S'han considerat les unitats d'obra següents:
Reparació puntual de barana de perfils d'acer
Reparació d'encast de barana
Restauració de barana metàl·lica de fosa
Restauració de barana metàl·lica de forja
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Protecció dels elements propers que no siguin objecte de la reparació
En la reparació puntual de barana de perfils d'acer, a més:
Tall amb disc de la zona afectada per a la reparació
Reposició dels elements deteriorats
Reparació d'encast de barana, a més:
Retirada del material inestable de l'encast fins a trobar material ferm
Decapat de pintures, eliminació d'òxids i neteja general del perfil metàl·lic
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Aplicació del material de pont d'unió
Restauració de barana metàl·lica de fosa o de forja, a més:
Substitució dels elements metàl·lics deteriorats
Consolidació i reparació dels elements inestables de la barana
Decapat de pintures, eliminació d'òxids i neteja general
CONDICIONS GENERALS:
La barana reparada ha de reunir, com a mínim, les mateixes condicions exigides a la barana original.
Ha d'estar anivellada, ben aplomada i en la posició prevista en la DT.
S'ha de respectar, en la mesura del possible, el sistema de muntatge de la barana original. Es a dir, les parts soldades han d'estar unides amb soldadura, i les parts reblonades
han d'estar unides amb reblons.
L'alçària des del nivell del paviment fins el travesser superior, ha de ser l'especificada en el projecte o la indicada per la DF.
Els elements resistents de la barana instal·lada han de resistir les solicitacions següents, sense superar una fletxa d'1/250 de la seva llum:
Empenta vertical repartida uniformement: 1 kN/m
Empenta horitzontal repartida uniformement:
Lloc d'ús privat: 0,5 kN/m
Lloc d'ús públic: 1 kN/m
Distància entre la barana i el paviment:
Baranes de directriu horitzontal: <= 5 cm
Baranes de directriu inclinada: <= 3 cm
Toleràncies d'execució:
Replanteig: ± 10 mm
Alçària: ± 10 mm
Horitzontalitat: ± 5 mm
Aplomat: ± 5 mm/m
Separació entre muntants: Nul·la
REPARACIÓ D'ENCAST DE BARANA
No hi poden quedar restes de materials inestables a la base d'encastament.
Els perfils metàl·lics que s'han d'encastar han d'estar nets, sense restes de formigó o morter adherit.
La superfície de l'encast ha de ser irregular.
El producte de pont d'unió ha de cobrir completament les superfícies, tant del perfil metàl·lic encastat com de la zona de l'encast, sense deixar bosses ni porus.
El pont d'unió ha d'estar aplicat seguint les instruccions de la DT del fabricant.
Gruix de la capa de pont d'unió: >= 0,5 mm, <= 1 mm
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA O DE FORJA:
Quan la peça sigui composta, la disposició dels diferents elements de la peça, les seves dimensions i seccions s'han de correspondre amb les indicacions de la DT.
Cada element ha de dur les marques d'identificació suficients per tal de definir la seva posició a l'obra.
L'element no s'ha d'adreçar un cop col·locat definitivament.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
Els treballs s'han de realitzar amb les precaucions necessàries per tal de no malmetre la resta de components de la barana.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega d'elements.
Si es desmunten elements situats en un tancament exterior, s'han de pendre les mesures de protecció necessàries per tal d'evitar la caiguda d'objectes.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància >2m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar
l'enderroc.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA O DE FORJA:
Durant el procés de desmuntatge dels elements de la barana que s'hagin de restaurar, no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Es disposarà d'una superfície àmplia i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb politges.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
REPARACIÓ PUNTUAL DE BARANA DE PERFILS D'ACER I REPARACIÓ D'ENCAST DE BARANA:
Unitat de reparació realment executada amidada segons les especificacions de la DT.
RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FOSA I RESTAURACIÓ DE BARANA METÀL·LICA DE FORJA:
m de llargària amidat segons les especificacions de la DT i amb aquelles modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
KD - INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA
KD3 - CAIXES SIFÒNIQUES I PERICONS
KD35 - PERICONS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KD352356.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Formació de pericó a peu de baixant, de pas o sifònic.
S'han considerat els tipus següents:
Pericó "in situ" amb solera de formigó, parets de maó calat o de maó massís, arrebossades i lliscades interiorment i amb tapa fixa o registrable.
Pericó prefabricat de formigó, amb fons i amb tapa de formigó prefabricat.
Pericó prefabricat de PVC o polipropilè, amb fons i amb tapa.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Pericó fabricat "in situ":
Comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del formigó de la solera
Formació de les parets amb peces ceràmiques, deixant preparats els forats per al pas dels tubs
Arrebossat de les parets amb morter
Lliscat interior de les parets amb ciment
Col·locació de la tapa
Pericó de formigó prefabricat:
Comprovació de la superfície d'assentament
Col·locació del pericó sobre la superfície d'assentament

Alberg V-Montserrat
Pressupost Reforma edifici Nou (B)
Desembre 2018
Formació dels forats per a connexionat dels tubs
Acoblament dels tubs
Col·locació de la tapa
CONDICIONS GENERALS:
Els pericons enregistrables hauran d'estar tapats amb una tapa de material compatible amb el del calaix. Si la tapa és prefabricada de formigó, el gruix d'aquesta no serà inferior
a 5 cm. Entre la tapa i el calaix hi haurà un junt d'hermeticitat.
En els pericons sifònics, el conducte de sortida de les aigües ha de portar un colze de 90º.
El gruix de la capa d'aigua en els pericons sifònics no ha de ser inferior a 45 cm.
El pericó ha d'impedir la sortida de gasos a l'exterior.
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
El pericó ha d'estar format amb parets de peces ceràmiques, sobre solera de formigó.
Els pericons amb tapa fixa han d'estar tapats amb encadellat ceràmic collat amb morter.
La solera ha de quedar plana i al nivell previst.
En els pericons no sifònics, la solera ha de formar pendent per a afavorir l'evacuació. En el punt de connexió ha d'estar al mateix nivell que la part inferior del tub de desguàs.
Les parets han de ser planes, aplomades i han de quedar travades per filades alternatives.
Les peces ceràmiques s'han de col·locar a trencajunt i les filades han de ser horitzontals.
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme, ben adherit a la paret i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment sec ha de
ser llis, sense fissures o d'altres defectes.
Els angles interiors han de ser arrodonits.
Gruix de la solera: >= 10 cm
Gruix de l'arrebossat: >= 1 cm
Pendent interior d'evacuació en pericons no sifònics: >= 1,5%
Toleràncies d'execució:
Aplomat de les parets: ± 10 mm
Planor de la fàbrica: ± 10 mm/m
Planor de l'arrebossat: ± 3 mm/m
PERICONS PREFABRICATS:
El fons del pericó ha de quedar pla i al nivell previst.
El pericó ha de quedar ben assentat sobre la superfície.
Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats.
Toleràncies d'execució:
Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
PERICÓ FABRICAT "IN SITU":
S'ha de treballar a una temperatura entre 5°C i 35°C sense pluja.
Les peces ceràmiques per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua del morter.
L'arrebossat s'ha d'aplicar pressionant amb força sobre l'obra de ceràmica quan aquesta obra hagi aconseguit el 70% de la resistència prevista. Abans s'ha d'humitejar la
superfície.
PERICONS PREFABRICATS:
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja.
El procés de col·locació del pericó no produirà desperfectes ni modificarà les condicions exigides al material.
Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. Documento Básico de Salubridad DB-HS.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
La instal·lació d'evacuació d'aigües residuals s'executarà segons prescripcions de projecte, legislació aplicable i a les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Es realitzaran les proves d'estanquitat total i parcial. Aquestes proves es realitzaran amb aigua, amb aire o amb fum i es seguiran les directrius i especificacions de cada assaig
segons la normativa vigent.
Es verificarà sistema de manteniment i conservació.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, es procedirà a fer-ho. En cas contrari es procedirà a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a l'adequació, d'acord amb el determini la DF.
____________________________________________________________________________
KF - TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUÏDS
KF1 - TUBS D'ACER NEGRE
KF11 - TUBS D'ACER NEGRE SENSE SOLDADURA
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KF11UXR1.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Instal·lacions de transport i distribució de fluids amb tubs d'acer negre, amb unions soldades , roscades o amb soldadura helicoïdal i la col·locació d'accessoris en canalitzacions
soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment, encastats o al fons de la rasa.
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents:
Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.).
Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, instal·lació de bombeig, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar)
Replanteig de la conducció
Col·locació de l'element en la seva posició definitiva

Execució de totes les unions necessàries
Neteja de la canonada
Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no
permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat d'obra diferent.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada.
Les reduccions de diàmetre, si no s'especifiquen, han de ser excèntriques i s'han de col·locar enrasades amb les generatrius superiors dels tubs per unir.
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris corresponents al tipus d'unió amb que s'executi la conducció
(accessoris roscats o soldats).
Si cal aplicar un element enroscat, no s'ha d'enroscar al tub, s'ha d'utilitzar el corresponent enllaç de con elàstic de compressió.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del
parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de procurar que passi per sota.
COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar
preferentment a prop del paviment o del sostre.
En els trams encastats caldrà protegir els tubs contra l'oxidació i especialment evitar el contacte directe amb el guix o altres productes que deteriorin el ferro.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. Entre l'abraçadora del suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. No s'ha de
soldar el suport al tub.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
Distància entre suports:
+------------------------------------------+
¦
Diàmetre ¦ Distància entre suports (m)¦
¦
nominal ¦----------------------------¦
¦
¦ trams
¦
trams
¦
¦
¦ verticals ¦ horitzontals ¦
¦-------------¦------------¦---------------¦
¦ 1/8"
¦ 1,8
¦
1,5
¦
¦ 1/4"
¦
2
¦
1,6
¦
¦ 3/8"
¦ 2,5
¦
1,8
¦
¦ 1/2" - 3/4" ¦
3
¦
2,5
¦
¦
1"
¦
3
¦
2,8
¦
¦1"1/4 - 2"
¦ 3,5
¦
3
¦
¦ 2"1/2
¦ 4,5
¦
3,5
¦
¦
3"
¦ 4,5
¦
4
¦
¦
4" - 5"
¦
5
¦
5
¦
¦
6"
¦
6
¦
6
¦
+------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops.
Si la unió és roscada, l'estanquitat dels accessoris s'ha d'aconseguir preferentment amb tefló.
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Les femelles de les unions dels ramals embridats s'apretaran amb una clau dinamomètrica fins el valor indicat a la DT.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos i, finalment, aigua.
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de depuració bacteriològic després de rentar-la.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
TUBS:
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 per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació.
S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a
UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.
Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements d'interconnexió adequats amb els equips de la
instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Manteniment de la instal·lació.
Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
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CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material
afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
KQ - EQUIPAMENTS
KQZ - EQUIPAMENTS ESPECIALS
KQZ8 - DISPOSITIUS ESTÀTICS DE PROTECCIÓ FRONT ANIMALS
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
KQZ8U014.
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
Dispositius estàtics de protecció front animals.
S'han considerat els dispositius següents:
Bandes de pues d'acer fixades mecànicament al suport
Xarxes anti-aus de polietilè amb reforç perimetral de cable d'acer, fixades mecànicament al suport
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Preparació de la zona de treball
Replanteig de la unitat d'obra
Col·locació del dispositiu de protecció
Retirada de l'obra de les restes de materials, retalls, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les fixacions han d'estar fets amb els materials i accessoris
subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
BANDES DE PUES D'ACER:
La banda de pues ha de quedar fixada sòlidament a l'estructura o al suport pels punts previstos a les instruccions d'instal·lació del fabricant.
XARXES ANTI-AUS:
La xarxa ha de quedar ben fixada al suport. Ha d'estar aplomada i amb els angles i els nivells previstos.
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
Abans de començar les feines de muntatge es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·lació.
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes sobre els elements.
Un cop col·locada el dispositiu, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls, etc.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT
BANDES DE PUES D'ACER:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls així com els accessoris i les fixacions.
XARXES ANTI-AUS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls així com els accessoris i les fixacions.
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
No hi ha normativa de compliment obligatori.
____________________________________________________________________________
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE
L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA
ANNEX 5: CONTROL DE QUALITAT

CONTROL DE QUALITAT
S’enten per Control de Qualitat el conjunt de les accions planejades i sistemàtiques necessaries per a tenir la
confiança adequada de que totes les estructures, components i instal.lacions es construeixen d’acord amb el
Contracte, Codis i Normes i especificacions de disseny del present Projecte.
El Control de Qualitat comprendrà els aspectes següents:
- Qualitat de les materies primeres (seguiment dels documents de marcatge CE segons Annex)
- Qualitat d’equips o materials subministrats a l’obra, incloent-hi el procès de fabricació
- Qualitat d’execució de les obres (d’acord amb l’apartat 5 dels plecs de condicions)
- Qualitat de l’obra acabada (inspecció de proves)
El programa de Control de Qualitat es regirà pels següents conceptes:
- Direcció d’Obra: Demanarà que es realitzin els assaijos d’homlogació i contradictoris que consideri necessaris
i tindrà accès a totes les feines de l’obra, fonts de subministrament, fàbriques i processos de producció,
laboratoris i arxius de Control de Qualitat del Contractista o Sobcontractistes del mateix, havent de
subministrar el Contractista tots els materials a assajar, essent el cost a compte dela propietat a excepció de
tenir que realitzar assaigs per haver estat rebutjats per la Direcció.
- Contractista: Ès responsable de realitzar els controls, assaigs, inspeccions i proves necessaries per a què la
construcció de l’obra s’ajusti a les consdicions requerides al Projecte. El responsable del control de Qualitat
del Contractista assistirà juntament amb la representació de la Direcció d’Obra a la presa de mostres i a la
realització d’assaigs “in Situ” que esrealitzin.
El Contractista es responsable de que tots aquells materials que tenen regulat sistemes d’homologació, certificats
o segells de qualitat, o altres mètodes oficials de Control de Qualitat, siguin subministrats per empreses que
disposin d’aquestes homologacions, i que els materials vinguin acompanyats dels segells, crtificats i documentació
acreditativa corresponent.
- La Direcció d’Obra prepararà un Pla de Control de Qualitat per a les activitats o fase de l’obra.
- Els costos ocasionats al Contractista com a conseqüencia de les obligacions que contrau en compliment del
Plecs de prescripcions, seran de la seva comtpe i s’entenen inclosos en els Preus de Contracte.
1.21.1.1 APLICACIÓ AL PROJECTE
S'hauran de fer els controls de recepció de tots els materials, per comprovar que compleixen les especificacions
dels seus plecs de condicions tècniques corresponents. S’utilitzaran com a plecs de referència els Plecs de
Condicions Tècniques de la base de dades del Banc BEDEC, de l’ITec versió gener 2016.
S'han de demanar la documentació que acrediti la possessió dels segells de marcatge CE amb el procediment
establert per a cada material d’acord amb la normativa vigent en el moment d’executar l’obra. S’utilitzaran com a
referència les llistes publicades pel Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Catalunya i les llistats obtinguts
de la base de dades BEDEC 2016, que s’adjunta a continuació.
També s’han de demanar els certificats de qualitat i homologacions oficials dels productes utilitzats a tots els
productes que en el moment de la seva utilització estiguin obligats a fer-ho, d’acord amb les directius de la
Comunitat Econòmica Europea, recollits a la normativa d’àmbit estatal.
Sobre les partides executades s’han de fer les controls per garantir que compleixen els requisits indicats al plec de
condicions tècniques, i s’utilitzarà com a referència Plecs de Condicions Tècniques de la base de dades del Banc
BEDEC, de l’ITec versió gener 2016, que s’adjunten.
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Materials obligats a marcatge CE
Nota: En el cas que el material pertanyi al banc BEDEC (o s’hagi codificat emprant un codi de família BEDEC –4 primers dígits–), el llistat mostra totes les possibles
opcions de materials RM genèrics, i per a cada un d’ells indica si està afectat pel marcatge CE o no. Seleccioni el material RM genèric a què pertany l’element i elimini la
resta.
Pot donar-se el cas que el material del pressupost no el pugui identificar amb cap dels materials RM genèrics que es mostren al llistat. Si és així, cal que indiqui que el
material no està afectat pel marcatge CE (ja que si ho estigués, el llistat ja hauria mostrat el material RM genèric).
En el cas que hagi creat un element propi sense codificar-lo amb un codi de família BEDEC (4 primers dígits del codi), es mostra el text «Codi d’element no identificat». En
aquest cas, per a conèixer la seva obligació o no a marcatge CE pot accedir a la consulta de la base de dades de marcatge CE de la metaBase

Material

Material RM

B0512401 - Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons Ciments comuns (CEM) (Marcatge CE)
UNE-EN 197-1, en sacs

Normativa

UNE-EN 197-1:2011 Cemento. Parte 1: Composición,
especificaciones y criterios de conformidad de los cementos
comunes.
Ciments
de
ram
de
paleta
(MC)
(Marcatge
CE) UNE-EN 413-1:2011 Cementos de albañilería. Parte 1:
Camp d'aplicació: Ciments de ram de paleta utilitzats per a la producció de morter, per a la Composición, especificaciones y criterios de conformidad.
col·locació de maons i blocs, i per a arrebossats i lliscats.

B0521200 - Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN Conglomerants a base de guix (A) (Marcatge CE)
13279-1

Data obligatorietat marcatge CE

01-07-2013
01-02-2013

UNE-EN 13279-1:2009 Yesos de construcción y conglomerantes a
base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y
especificaciones.

01-10-2010

Guixos (B) (Marcatge CE)

UNE-EN 13279-1:2009 Yesos de construcción y conglomerantes a
base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y
especificaciones.

01-10-2010

Guixos per a aplicacions especials (C) (Marcatge CE)

UNE-EN 13279-1:2009 Yesos de construcción y conglomerantes a
base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y
especificaciones.

01-10-2010

UNE-EN 13279-1:2009 Yesos de construcción y conglomerantes a
base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y
especificaciones.

01-10-2010

Guixos (B) (Marcatge CE)

UNE-EN 13279-1:2009 Yesos de construcción y conglomerantes a
base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y
especificaciones.

01-10-2010

Guixos per a aplicacions especials (C) (Marcatge CE)

UNE-EN 13279-1:2009 Yesos de construcción y conglomerantes a
base de yeso para la construcción. Parte 1: Definiciones y
especificaciones.

01-10-2010

Calçs
(Marcatge
CE) UNE-EN 459-1:2011 Cales para la construcción. Parte 1:
Camp d'aplicació: Calçs de construcció utilitzades en la preparació del conglomerant dels morters Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad.
(per exemple per a ram de paleta, arrebossat i lliscat), la producció d'altres productes per a la
construcció (per exemple maons silico-calcaris, formigó cel·lular, formigó, etc.) i les aplicacions de
l'enginyeria civil (per exemple tractament de sòls, mescles asfàltiques, etc.).

01-06-2012

B0710150 - Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, Morters
industrials
per
a
ram
de
paleta
(Marcatge
CE) UNE-EN 998-2:2012 Especificaciones de los morteros para
de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Camp d'aplicació: Morters per a ram de paleta fets a fàbrica (morters industrials) utilitzats en murs, albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería.
pilars i envans d'obra de ram de paleta. Queden exclosos els morters elaborats a obra.

01-06-2012

B0711013 - Adhesiu cimentós tipus C1 E segons norma UNE-EN 12004

Adhesius de base ciment (C) per a rajoles ceràmiques (Marcatge CE) UNE-EN 12004:2008+A1:2012 Adhesivos para baldosas cerámicas.
Camp d'aplicació: Adhesius per a rajoles ceràmiques, per a la seva col·locació en interiors i Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y
exteriors, en parets, paviments.
designación.

01-07-2013

Material

Material RM

B0522300 - Guix escaiola de designació A, segons la norma UNE-EN Conglomerants a base de guix (A) (Marcatge CE)
13279-1

B0532310 - Calç aèria CL 90, en sacs
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Normativa

Data obligatorietat marcatge CE

B0711028 - Adhesiu cimentós tipus C2 FTE segons norma UNE-EN Adhesius de base ciment (C) per a rajoles ceràmiques (Marcatge CE) UNE-EN 12004:2008+A1:2012 Adhesivos para baldosas cerámicas.
12004
Camp d'aplicació: Adhesius per a rajoles ceràmiques, per a la seva col·locació en interiors i Requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y
exteriors, en parets, paviments.
designación.

01-07-2013

B0715100 - Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, Revestiments per a la protecció contra la corrosió d'armadures (Marcatge CE)
tixotròpic i de retracció controlada per a reparació
Camp d'aplicació: Revestiments actius i de barrera per a la protecció de les armadures d'acer sense
revestiment i d'acer inoxidable en les estructures de formigó en reparació. Queden exclosos els
morters polimèrics per a la protecció contra la corrosió d'acer pretesat i d'acer

UNE-EN 1504-7:2007 Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7:
Protección contra la corrosión de armaduras.

01-01-2009

UNE-EN 1504-4:2005 Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión
estructural.

01-01-2009

UNE-EN 1504-7:2007 Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7:
Protección contra la corrosión de armaduras.

01-01-2009

UNE-EN 1504-4:2005 Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión
estructural.

01-01-2009

UNE-EN 1504-7:2007 Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 7:
Protección contra la corrosión de armaduras.

01-01-2009

Morters polimèrics per a adhesió estructural (Marcatge CE)

UNE-EN 1504-4:2005 Productos y sistemas para la protección y
reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 4: Adhesión
estructural.

01-01-2009

Adhesius
anaeròbics
per
a
unions
metàl·liques
coaxials
(Marcatge
CE)
Descripció: Adhesius d'un sol component que curen en absència d'oxigen, inhibint-se la cura per la
presència
d'oxigen
i
són
catalitzats
per
ions
metàl·lics.
Camp d'aplicació: Adhesius anaeròbics dissenyats per a les unions generals d'elements metàl·lics
coaxials en edificació i estructures d'enginyeria civil.

UNE-EN 15275:2008 Adhesivos estructurales. Caracterización de
adhesivos anaeróbicos para uniones metálicas coaxiales en
edificación
y
estructuras
de
ingeniería
civil.
UNE-EN
15275:2008/AC:2010
Adhesivos
estructurales.
Caracterización de adhesivos anaeróbicos para uniones metálicas
coaxiales en edificación y estructuras de ingeniería civil.

01-04-2011

Adhesius
d'ús
general
per
a
unions
estructurals
(Marcatge
CE) UNE-EN 15274:2008 Adhesivos de uso general para uniones
Camp d'aplicació: Adhesius per al seu ús en la creació i muntatge general d'elements estructurals estructurales. Requisitos y métodos de ensayo.
sotmesos a càrregues, usats en els treballs d'enginyeria civil i en la construcció d'edificis. Queden
exemptes aquelles aplicacions d'alta especialització en condicions ambientals extremes, per
exemple, ús criogènic. L'ús previst és per a elements de construcció, interns i externs, i en aquells
elements de revestiment o cobertura (excloent les rajoles ceràmiques) als quals específicament
se'ls requereix, per les autoritats reguladores, que ofereixin protecció enfront del foc en zones
identificades en els edificis, incloent les vies d'escapament.

01-04-2011

Morters
per
a
l'ancoratge
d'armadures
d'acer
(Marcatge
CE) UNE-EN 1504-6:2007 Productos y sistemas para la protección y
Camp d'aplicació: Morters per a l'ancoratge d'armadures d'acer (barres) utilitzats com a reforç reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclaje
estructural amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de les estructures de formigó armat.
de armaduras de acero.

01-01-2009

Morters polimèrics per a adhesió estructural (Marcatge CE)

B0715200 - Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, Revestiments per a la protecció contra la corrosió d'armadures (Marcatge CE)
fluid i de retracció controlada per a reparació
Camp d'aplicació: Revestiments actius i de barrera per a la protecció de les armadures d'acer sense
revestiment i d'acer inoxidable en les estructures de formigó en reparació. Queden exclosos els
morters polimèrics per a la protecció contra la corrosió d'acer pretesat i d'acer
Morters polimèrics per a adhesió estructural (Marcatge CE)

B0717000 - Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a Revestiments per a la protecció contra la corrosió d'armadures (Marcatge CE)
imprimació anticorrosiva i pont d'unió
Camp d'aplicació: Revestiments actius i de barrera per a la protecció de les armadures d'acer sense
revestiment i d'acer inoxidable en les estructures de formigó en reparació. Queden exclosos els
morters polimèrics per a la protecció contra la corrosió d'acer pretesat i d'acer

B0901000 - Adhesiu en dispersió aquosa

B0907100 - Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos Adhesius
anaeròbics
per
a
unions
metàl·liques
coaxials
(Marcatge
CE)
components per a ús estructural
Descripció: Adhesius d'un sol component que curen en absència d'oxigen, inhibint-se la cura per la
presència
d'oxigen
i
són
catalitzats
per
ions
metàl·lics.
Camp d'aplicació: Adhesius anaeròbics dissenyats per a les unions generals d'elements metàl·lics
coaxials en edificació i estructures d'enginyeria civil.
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UNE-EN 15275:2008 Adhesivos estructurales. Caracterización de
adhesivos anaeróbicos para uniones metálicas coaxiales en
edificación
y
estructuras
de
ingeniería
civil.
15275:2008/AC:2010
Adhesivos
estructurales.
UNE-EN
Caracterización de adhesivos anaeróbicos para uniones metálicas
coaxiales en edificación y estructuras de ingeniería civil.

01-04-2011

Material

Material RM

Normativa

Adhesius
d'ús
general
per
a
unions
estructurals
(Marcatge
CE) UNE-EN 15274:2008 Adhesivos de uso general para uniones
Camp d'aplicació: Adhesius per al seu ús en la creació i muntatge general d'elements estructurals estructurales. Requisitos y métodos de ensayo.
sotmesos a càrregues, usats en els treballs d'enginyeria civil i en la construcció d'edificis. Queden
exemptes aquelles aplicacions d'alta especialització en condicions ambientals extremes, per
exemple, ús criogènic. L'ús previst és per a elements de construcció, interns i externs, i en aquells
elements de revestiment o cobertura (excloent les rajoles ceràmiques) als quals específicament
se'ls requereix, per les autoritats reguladores, que ofereixin protecció enfront del foc en zones
identificades en els edificis, incloent les vies d'escapament.

Morters
per
a
l'ancoratge
d'armadures
d'acer
(Marcatge
CE) UNE-EN 1504-6:2007 Productos y sistemas para la protección y
Camp d'aplicació: Morters per a l'ancoratge d'armadures d'acer (barres) utilitzats com a reforç reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclaje
estructural amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de les estructures de formigó armat.
de armaduras de acero.
B0907200 - Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos Adhesius
anaeròbics
per
a
unions
metàl·liques
coaxials
(Marcatge
CE)
components i baixa viscositat per a ús estructural per a injectar
Descripció: Adhesius d'un sol component que curen en absència d'oxigen, inhibint-se la cura per la
presència
d'oxigen
i
són
catalitzats
per
ions
metàl·lics.
Camp d'aplicació: Adhesius anaeròbics dissenyats per a les unions generals d'elements metàl·lics
coaxials en edificació i estructures d'enginyeria civil.

Data obligatorietat marcatge CE

01-04-2011

01-01-2009

UNE-EN 15275:2008 Adhesivos estructurales. Caracterización de
adhesivos anaeróbicos para uniones metálicas coaxiales en
edificación
y
estructuras
de
ingeniería
civil.
estructurales.
UNE-EN
15275:2008/AC:2010
Adhesivos
Caracterización de adhesivos anaeróbicos para uniones metálicas
coaxiales en edificación y estructuras de ingeniería civil.

01-04-2011

Adhesius
d'ús
general
per
a
unions
estructurals
(Marcatge
CE) UNE-EN 15274:2008 Adhesivos de uso general para uniones
Camp d'aplicació: Adhesius per al seu ús en la creació i muntatge general d'elements estructurals estructurales. Requisitos y métodos de ensayo.
sotmesos a càrregues, usats en els treballs d'enginyeria civil i en la construcció d'edificis. Queden
exemptes aquelles aplicacions d'alta especialització en condicions ambientals extremes, per
exemple, ús criogènic. L'ús previst és per a elements de construcció, interns i externs, i en aquells
elements de revestiment o cobertura (excloent les rajoles ceràmiques) als quals específicament
se'ls requereix, per les autoritats reguladores, que ofereixin protecció enfront del foc en zones
identificades en els edificis, incloent les vies d'escapament.

01-04-2011

Morters
per
a
l'ancoratge
d'armadures
d'acer
(Marcatge
CE) UNE-EN 1504-6:2007 Productos y sistemas para la protección y
Camp d'aplicació: Morters per a l'ancoratge d'armadures d'acer (barres) utilitzats com a reforç reparación de estructuras de hormigón. Definiciones, requisitos,
control de calidad y evaluación de la conformidad. Parte 6: Anclaje
estructural amb la finalitat d'assegurar la continuïtat de les estructures de formigó armat.
de armaduras de acero.

01-01-2009

B0A44000 - Visos per a plaques de guix laminat

Visos
per
a
plaques
de
guix
laminat
(Marcatge
CE) UNE-EN 14566+A1:2009 Elementos de fijación mecánica para
Camp d'aplicació: Fixació de plaques de guix laminat, de plaques de guix laminat reforçades amb sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones
fibra i de transformats de placa de guix laminat a estructures de fusta o metall, en els treballs de y métodos de ensayo.
construcció. També es poden utilitzar per a la construcció d'estructures, per a la connexió de
subestructuras i components de càrrega, i per a la unió de plaques entre si.

01-11-2010

B0A61500 - Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis

Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de fábrica per a DEE 020-5 Anclajes de plástico fijación múltiple, hormigón fábrica,
aplicacions no estructurals. Ancoratges de plàstic per a formigó cel·lular curat en autoclau no estructurales. Parte 5: Hormigón celular curado en autoclave.
(Marcatge CE)
DEE 020 Anexos. Anclajes de plástico. Anexo A, B, C.

26-04-2012

Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de fábrica per a DEE 020-4 Anclajes de plástico fijación múltiple, hormigón fábrica,
aplicacions no estructurals. Ancoratges de plàstic per a obra de fàbrica perforada o calada no estructurales. Parte 4: Fábrica de albañilería perforada o hueca.
(Marcatge CE)
DEE 020 Anexos. Anclajes de plástico. Anexo A, B, C.

26-04-2012

Material

Material RM

Normativa

Data obligatorietat marcatge CE
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Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de fábrica per a DEE 020-3 Anclajes de plástico fijación múltiple, hormigón fábrica,
aplicacions no estructurals. Ancoratges de plàstic per a obra de fàbrica massissa (Marcatge CE)
no estructurales. Parte 3: Fábrica de albañilería maciza.
DEE 020 Anexos. Anclajes de plástico. Anexo A, B, C.

26-04-2012

Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de fábrica per a DEE 020-2 Anclajes de plástico fijación múltiple, hormigón fábrica,
aplicacions no estructurals. Ancoratges de plàstic per a formigó de densitat normal (Marcatge CE)
no estructurales. Parte 2: Hormigón de densidad normal.
DEE 020 Anexos. Anclajes de plástico. Anexo A, B, C.

26-04-2012

DEE 020-1 Anclajes de plástico fijación múltiple, hormigón fábrica,
no
estructurales.
Parte
1:
General.
DEE 020 Anexos. Anclajes de plástico. Anexo A, B, C.

26-04-2012

Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de fábrica per a DEE 020-1 Anclajes de plástico fijación múltiple, hormigón fábrica,
aplicacions no estructurals. Ancoratges de plàstic per a obra de fàbrica massissa (Marcatge CE)
no
estructurales.
Parte
1:
General.
DEE 020 Anexos. Anclajes de plástico. Anexo A, B, C.

26-04-2012

Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de fábrica per a DEE 020-1 Anclajes de plástico fijación múltiple, hormigón fábrica,
aplicacions no estructurals. Ancoratges de plàstic per a obra de fàbrica perforada o calada no
estructurales.
Parte
1:
General.
(Marcatge CE)
DEE 020 Anexos. Anclajes de plástico. Anexo A, B, C.

26-04-2012

Ancoratges de plàstic per a fixació múltiple en elements de formigó i obra de fábrica per a DEE 020-1 Anclajes de plástico fijación múltiple, hormigón fábrica,
aplicacions no estructurals. Ancoratges de plàstic per a formigó cel·lular curat en autoclau no
estructurales.
Parte
1:
General.
(Marcatge CE)
DEE 020 Anexos. Anclajes de plástico. Anexo A, B, C.

26-04-2012

B0CC1310 - Placa de guix laminat estàndard (A) i gruix 12,5 mm, Plaques
de
guix
laminat
(Marcatge
CE) UNE-EN 520:2005+A1:2010 Placas de yeso laminado. Definiciones,
segons la norma UNE-EN 520
Camp d'aplicació: Plaques de guix laminat per a ús en treballs de construcció, incloent les que es especificaciones y métodos de ensayo.
preveu sotmetre a una transformació secundària. Inclou les plaques dissenyades per a rebre
decoració superficial directa o un arrebossat de guix. Queden excloses les plaques que han estat
sotmeses a qualsevol transformació secundària (plaques amb aïllament, plaques de guix laminat
amb laminació fina, etc.)

01-12-2010

B0F13232 - Maó massís d'elaboració manual R-10, de 290x140x30 mm, Maons
massissos
d'elaboració
manual
(Marcatge
CE) UNE-EN 771-1:2011 Especificaciones de piezas para fábrica de
cares vistes, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
Camp d'aplicació: Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (per exemple façanes vistes i albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
revestides, estructures de càrrega o no portants, incloent murs i particions interiors, per a ús en
edificació i enginyeria civil). Queden excloses les peces per a pavimentació, per a sortides de fums
(excepte les peces destinades al revestiment exterior de xemeneies), els panells d'alçària de planta
i les peces revestides amb un aïllament tèrmic addicional en les cares susceptibles d'estar
exposades al foc.

01-02-2013

B0F77240 - Maó foradat senzill R-5 de 290x140x40 mm, categoria I, LD, Maons
foradats
senzills
(Marcatge
CE) UNE-EN 771-1:2011 Especificaciones de piezas para fábrica de
segons la norma UNE-EN 771-1
Camp d'aplicació: Peces d'argila cuita utilitzades en el ram de paleta (per exemple façanes vistes i albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida.
revestides, estructures de càrrega o no portants, incloent murs i particions interiors, per a ús en
edificació i enginyeria civil). Queden excloses les peces per a pavimentació, per a sortides de fums
(excepte les peces destinades al revestiment exterior de xemeneies), els panells d'alçària de planta
i les peces revestides amb un aïllament tèrmic addicional en les cares susceptibles d'estar
exposades al foc.

01-02-2013

B0FG3JA3 - Rajola ceràmica fina de forma rectangular i elaboració Rajoles
comunes
(Marcatge
CE)
mecànica, de 28x14x1 cm, de color vermell
Camp d'aplicació: Queden excloses les peces fabricades per altres procesos diferents als normals
d'extrusió o premsat en sec, les peces decoratives o complementàries (vores, cantonades, sòcols,
motllures, peces amb forma d'escòcia, cantoneres, peces per a escales, peces corbes o qualsevol
altra peça complementària) i els mosaics (per exemple qualsevol peça que pugui inscriure's en un
quadrat de 7x7 cm)

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones,
clasificación,
características
y
marcado.
UNE-EN 14411:2013 Baldosas cerámicas. Definiciones,
clasificación, características, evaluación de la conformidad y
marcado.

01-01-2009

Rajoles
fines
(Marcatge
CE)
Camp d'aplicació: Queden excloses les peces fabricades per altres procesos diferents als normals
d'extrusió o premsat en sec, les peces decoratives o complementàries (vores, cantonades, sòcols,
motllures, peces amb forma d'escòcia, cantoneres, peces per a escales, peces corbes o qualsevol
altra peça complementària) i els mosaics (per exemple qualsevol peça que pugui inscriure's en un
quadrat de 7x7 cm)

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones,
clasificación,
características
y
marcado.
UNE-EN 14411:2013 Baldosas cerámicas. Definiciones,
clasificación, características, evaluación de la conformidad y
marcado.

01-01-2009

Material RM

Normativa

Material
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Data obligatorietat marcatge CE

B0FG6172 - Rajola de gres extruït esmaltat de forma rectangular o Rajoles
de
gres
rústic
(Marcatge
CE)
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu alt, grup AI-AIIa (UNE-EN 14411) Camp d'aplicació: Queden excloses les peces fabricades per altres procesos diferents als normals
d'extrusió o premsat en sec, les peces decoratives o complementàries (vores, cantonades, sòcols,
motllures, peces amb forma d'escòcia, cantoneres, peces per a escales, peces corbes o qualsevol
altra peça complementària) i els mosaics (per exemple qualsevol peça que pugui inscriure's en un
quadrat de 7x7 cm)

UNE-EN 14411:2007 Baldosas cerámicas. Definiciones,
clasificación,
características
y
marcado.
UNE-EN 14411:2013 Baldosas cerámicas. Definiciones,
clasificación, características, evaluación de la conformidad y
marcado.

01-01-2009

B43ZF150 - Peça per a estructures de fusta de pi flandes C24 acabat Peces per a encavallada de fusta amb secció transversal rectangular (Marcatge CE)
ribotat, de 7x14 a 10 a 34x18 cm de secció i llargària fins a 4 m,
treballada al taller i amb tractament insecticida-fungicida amb un nivell
de penetració NP2 (UNE-EN 351-1)

UNE-EN 14081-1:2006+A1:2011 Estructuras de madera. Madera
estructural con sección transversal rectangular clasificada por su
resistencia. Parte 1: Requisitos generales.

31-12-2011

Connectors i plaques dentades, plaques clavades i resistents a esforços tallants (Three-dimensional DEE 015 Conectores y placas dentadas, placas clavadas y
nailing plants) (Marcatge CE)
resistentes a esfuerzos cortantes (madera).

01-08-2007

B44Z5011 - Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça Acers
emmotllats
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i Camp d'aplicació: usos estructurals en edificis d'habitatges i de serveis i en treballs d'enginyeria civil
UPN, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant
(ponts, carreteres i canalitzacions). Queden excloses les peces emmotllades que estan soldades a
productes laminats o forjats (xapes, tubs, peces de forja, etc.) i les que no estan soldades pel
fonedor.
Perfils
d'acer
buits
soldats
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Descripció: Perfils buits conformats en fred sense tractament tèrmic posterior.

UNE-EN 10340:2008 Aceros moldeados para usos estructurales.
UNE-EN 10340:2008/AC:2008 Aceros moldeados para usos
estructurales.

01-01-2011

UNE-EN 10219-1:2007 Perfiles huecos para construcción soldados,
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones
técnicas
de
suministro.
UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010 Perfiles huecos para
construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

01-02-2008

Perfils buits acabats en calent, d'acer no aleat i de gra fi per a estructures (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Perfilis buits per a la construcció de secció circular, quadrada, rectangular o
el·líptica, conformats en calent amb o sense tractament posterior o conformats en fred amb
tractament tèrmic posterior per obtenir un estat metal·lúrgic equivalent al dels productes conformats
en calent.
Perfils
d'acer
laminats
en
calent
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Camp d'aplicació: Productes llargs i plans d'acer laminats en calent per a estructures. Queden
exclosos els perfils estructurals de secció buida i els tubs.

UNE-EN 10210-1:2007 Perfiles huecos para construcción, acabados
en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.

01-02-2008

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros
para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de
suministro.

01-09-2006

Metalls d'aportació i fundents per al soldatge per fusió de materials metàl·lics (Marcatge CE)

UNE-EN 13479:2005 Consumibles para el soldeo. Norma general de
producto para metales de aportación y fundentes para el soldeo por
fusión de materiales metálicos.

01-10-2006

Acers
emmotllats
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Camp d'aplicació: usos estructurals en edificis d'habitatges i de serveis i en treballs d'enginyeria civil
(ponts, carreteres i canalitzacions). Queden excloses les peces emmotllades que estan soldades a
productes laminats o forjats (xapes, tubs, peces de forja, etc.) i les que no estan soldades pel
fonedor.
Perfils
d'acer
buits
soldats
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Descripció: Perfils buits conformats en fred sense tractament tèrmic posterior.

UNE-EN 10340:2008 Aceros moldeados para usos estructurales.
UNE-EN 10340:2008/AC:2008 Aceros moldeados para usos
estructurales.

01-01-2011

UNE-EN 10219-1:2007 Perfiles huecos para construcción soldados,
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones
técnicas
de
suministro.
UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010 Perfiles huecos para
construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

01-02-2008

Perfils buits acabats en calent, d'acer no aleat i de gra fi per a estructures (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Perfilis buits per a la construcció de secció circular, quadrada, rectangular o
el·líptica, conformats en calent amb o sense tractament posterior o conformats en fred amb
tractament tèrmic posterior per obtenir un estat metal·lúrgic equivalent al dels productes conformats
en calent.
Perfils
d'acer
laminats
en
calent
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Camp d'aplicació: Productes llargs i plans d'acer laminats en calent per a estructures. Queden
exclosos els perfils estructurals de secció buida i els tubs.

UNE-EN 10210-1:2007 Perfiles huecos para construcción, acabados
en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.

01-02-2008

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros
para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de
suministro.

01-09-2006

Material RM

Normativa

B44Z5025 - 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

Material

Data obligatorietat marcatge CE
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B44Z50B5 - Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, 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

B44Z50B6 - Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

B44Z5A2A - Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i
rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat,
rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i
amb una capa d'imprimació antioxidant

Metalls d'aportació i fundents per al soldatge per fusió de materials metàl·lics (Marcatge CE)

UNE-EN 13479:2005 Consumibles para el soldeo. Norma general de
producto para metales de aportación y fundentes para el soldeo por
fusión de materiales metálicos.

01-10-2006

Acers
emmotllats
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Camp d'aplicació: usos estructurals en edificis d'habitatges i de serveis i en treballs d'enginyeria civil
(ponts, carreteres i canalitzacions). Queden excloses les peces emmotllades que estan soldades a
productes laminats o forjats (xapes, tubs, peces de forja, etc.) i les que no estan soldades pel
fonedor.
Perfils
d'acer
buits
soldats
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Descripció: Perfils buits conformats en fred sense tractament tèrmic posterior.

UNE-EN 10340:2008 Aceros moldeados para usos estructurales.
UNE-EN 10340:2008/AC:2008 Aceros moldeados para usos
estructurales.

01-01-2011

UNE-EN 10219-1:2007 Perfiles huecos para construcción soldados,
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones
técnicas
de
suministro.
UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010 Perfiles huecos para
construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

01-02-2008

Perfils buits acabats en calent, d'acer no aleat i de gra fi per a estructures (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Perfilis buits per a la construcció de secció circular, quadrada, rectangular o
el·líptica, conformats en calent amb o sense tractament posterior o conformats en fred amb
tractament tèrmic posterior per obtenir un estat metal·lúrgic equivalent al dels productes conformats
en calent.
Perfils
d'acer
laminats
en
calent
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Camp d'aplicació: Productes llargs i plans d'acer laminats en calent per a estructures. Queden
exclosos els perfils estructurals de secció buida i els tubs.

UNE-EN 10210-1:2007 Perfiles huecos para construcción, acabados
en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.

01-02-2008

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros
para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de
suministro.

01-09-2006

Metalls d'aportació i fundents per al soldatge per fusió de materials metàl·lics (Marcatge CE)

UNE-EN 13479:2005 Consumibles para el soldeo. Norma general de
producto para metales de aportación y fundentes para el soldeo por
fusión de materiales metálicos.

01-10-2006

Acers
emmotllats
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Camp d'aplicació: usos estructurals en edificis d'habitatges i de serveis i en treballs d'enginyeria civil
(ponts, carreteres i canalitzacions). Queden excloses les peces emmotllades que estan soldades a
productes laminats o forjats (xapes, tubs, peces de forja, etc.) i les que no estan soldades pel
fonedor.
Perfils
d'acer
buits
soldats
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Descripció: Perfils buits conformats en fred sense tractament tèrmic posterior.

UNE-EN 10340:2008 Aceros moldeados para usos estructurales.
UNE-EN 10340:2008/AC:2008 Aceros moldeados para usos
estructurales.

01-01-2011

UNE-EN 10219-1:2007 Perfiles huecos para construcción soldados,
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones
técnicas
de
suministro.
UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010 Perfiles huecos para
construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

01-02-2008

Perfils buits acabats en calent, d'acer no aleat i de gra fi per a estructures (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Perfilis buits per a la construcció de secció circular, quadrada, rectangular o
el·líptica, conformats en calent amb o sense tractament posterior o conformats en fred amb
tractament tèrmic posterior per obtenir un estat metal·lúrgic equivalent al dels productes conformats
en calent.
Perfils
d'acer
laminats
en
calent
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Camp d'aplicació: Productes llargs i plans d'acer laminats en calent per a estructures. Queden
exclosos els perfils estructurals de secció buida i els tubs.

UNE-EN 10210-1:2007 Perfiles huecos para construcción, acabados
en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.

01-02-2008

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros
para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de
suministro.

01-09-2006

Metalls d'aportació i fundents per al soldatge per fusió de materials metàl·lics (Marcatge CE)

UNE-EN 13479:2005 Consumibles para el soldeo. Norma general de
producto para metales de aportación y fundentes para el soldeo por
fusión de materiales metálicos.

01-10-2006

Acers
emmotllats
per
a
estructures
(Marcatge
CE) UNE-EN 10340:2008 Aceros moldeados para usos estructurales.
Camp d'aplicació: usos estructurals en edificis d'habitatges i de serveis i en treballs d'enginyeria civil UNE-EN 10340:2008/AC:2008 Aceros moldeados para usos
(ponts, carreteres i canalitzacions). Queden excloses les peces emmotllades que estan soldades a estructurales.
productes laminats o forjats (xapes, tubs, peces de forja, etc.) i les que no estan soldades pel
fonedor.

01-01-2011
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Material

Material RM

Perfils
d'acer
buits
soldats
per
a
estructures
Descripció: Perfils buits conformats en fred sense tractament tèrmic posterior.

(Marcatge

Normativa

CE) UNE-EN 10219-1:2007 Perfiles huecos para construcción soldados,
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones
técnicas
de
suministro.
UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010 Perfiles huecos para
construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

Data obligatorietat marcatge CE

01-02-2008

Perfils buits acabats en calent, d'acer no aleat i de gra fi per a estructures (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Perfilis buits per a la construcció de secció circular, quadrada, rectangular o
el·líptica, conformats en calent amb o sense tractament posterior o conformats en fred amb
tractament tèrmic posterior per obtenir un estat metal·lúrgic equivalent al dels productes conformats
en calent.
Perfils
d'acer
laminats
en
calent
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Camp d'aplicació: Productes llargs i plans d'acer laminats en calent per a estructures. Queden
exclosos els perfils estructurals de secció buida i els tubs.

UNE-EN 10210-1:2007 Perfiles huecos para construcción, acabados
en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.

01-02-2008

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros
para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de
suministro.

01-09-2006

Metalls d'aportació i fundents per al soldatge per fusió de materials metàl·lics (Marcatge CE)

UNE-EN 13479:2005 Consumibles para el soldeo. Norma general de
producto para metales de aportación y fundentes para el soldeo por
fusión de materiales metálicos.

01-10-2006

Acers
emmotllats
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Camp d'aplicació: usos estructurals en edificis d'habitatges i de serveis i en treballs d'enginyeria civil
(ponts, carreteres i canalitzacions). Queden excloses les peces emmotllades que estan soldades a
productes laminats o forjats (xapes, tubs, peces de forja, etc.) i les que no estan soldades pel
fonedor.
Perfils
d'acer
buits
soldats
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Descripció: Perfils buits conformats en fred sense tractament tèrmic posterior.

UNE-EN 10340:2008 Aceros moldeados para usos estructurales.
UNE-EN 10340:2008/AC:2008 Aceros moldeados para usos
estructurales.

01-01-2011

UNE-EN 10219-1:2007 Perfiles huecos para construcción soldados,
conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones
técnicas
de
suministro.
UNE-EN 10219-1:2007 ERRATUM:2010 Perfiles huecos para
construcción soldados, conformados en frío de acero no aleado y de
grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.

01-02-2008

Perfils buits acabats en calent, d'acer no aleat i de gra fi per a estructures (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Perfilis buits per a la construcció de secció circular, quadrada, rectangular o
el·líptica, conformats en calent amb o sense tractament posterior o conformats en fred amb
tractament tèrmic posterior per obtenir un estat metal·lúrgic equivalent al dels productes conformats
en calent.
Perfils
d'acer
laminats
en
calent
per
a
estructures
(Marcatge
CE)
Camp d'aplicació: Productes llargs i plans d'acer laminats en calent per a estructures. Queden
exclosos els perfils estructurals de secció buida i els tubs.

UNE-EN 10210-1:2007 Perfiles huecos para construcción, acabados
en caliente, de acero no aleado y de grano fino. Parte 1:
Condiciones técnicas de suministro.

01-02-2008

UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros
para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas generales de
suministro.

01-09-2006

Metalls d'aportació i fundents per al soldatge per fusió de materials metàl·lics (Marcatge CE)

UNE-EN 13479:2005 Consumibles para el soldeo. Norma general de
producto para metales de aportación y fundentes para el soldeo por
fusión de materiales metálicos.

01-10-2006

B522UX10 - Teula plana ceràmica esmaltada de les mateixes mides que Teules
àrabs
ceràmiques
(Marcatge
la teula existent (teula plana Alicantina de Tejas Borja o similar)
Camp d'aplicació: teulades inclinades i revestiment exterior i interior de murs.

CE) UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida.
Definiciones
y
especificaciones
de
producto.
UNE 136020:2004 Tejas cerámicas. Código de práctica para el
diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.

01-02-2007

Teules
planes
ceràmiques
(Marcatge
Camp d'aplicació: teulades inclinades i revestiment exterior i interior de murs.

CE) UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida.
Definiciones
y
especificaciones
de
producto.
UNE 136020:2004 Tejas cerámicas. Código de práctica para el
diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.

01-02-2007

B44ZB05A - Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça
simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, treballat al
taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

Material

Material RM

Normativa

Data obligatorietat marcatge CE
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Teules
romanes
ceràmiques
(Marcatge
Camp d'aplicació: teulades inclinades i revestiment exterior i interior de murs.

CE) UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida.
Definiciones
y
especificaciones
de
producto.
UNE 136020:2004 Tejas cerámicas. Código de práctica para el
diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.

01-02-2007

Llosetes
ceràmiques
per
a
teulades
(Marcatge
Camp d'aplicació: teulades inclinades i revestiment exterior i interior de murs.

CE) UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida.
Definiciones
y
especificaciones
de
producto.
UNE 136020:2004 Tejas cerámicas. Código de práctica para el
diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.

01-02-2007

B522UX20 - Peça de coronament per a teulat de teula plana ceràmica Teules
àrabs
ceràmiques
(Marcatge
esmaltada de les mateixes mides que la teula existent (teula plana Camp d'aplicació: teulades inclinades i revestiment exterior i interior de murs.
Alicantina de Tejas Borja o similar)

CE) UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida.
Definiciones
y
especificaciones
de
producto.
UNE 136020:2004 Tejas cerámicas. Código de práctica para el
diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.

01-02-2007

Teules
planes
ceràmiques
(Marcatge
Camp d'aplicació: teulades inclinades i revestiment exterior i interior de murs.

CE) UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida.
Definiciones
y
especificaciones
de
producto.
UNE 136020:2004 Tejas cerámicas. Código de práctica para el
diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.

01-02-2007

Teules
romanes
ceràmiques
(Marcatge
Camp d'aplicació: teulades inclinades i revestiment exterior i interior de murs.

CE) UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida.
Definiciones
y
especificaciones
de
producto.
UNE 136020:2004 Tejas cerámicas. Código de práctica para el
diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.

01-02-2007

Llosetes
ceràmiques
per
a
teulades
(Marcatge
Camp d'aplicació: teulades inclinades i revestiment exterior i interior de murs.

CE) UNE-EN 1304:2006 Tejas y piezas auxiliares de arcilla cocida.
Definiciones
y
especificaciones
de
producto.
UNE 136020:2004 Tejas cerámicas. Código de práctica para el
diseño y el montaje de cubiertas con tejas cerámicas.

01-02-2007

B7C42200 - Feltre de llana mineral de vidre per a aïllaments (MW), Feltres de llana de vidre (MW) per a aïllament tèrmic d'equips en edificació i instal·lacions industrials UNE-EN 14303:2010+A1:2013 Productos aislantes térmicos para
segons UNE-EN 13162, de gruix 20 mm, amb una conductivitat tèrmica (Marcatge
CE) equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos
<= 0,036 W/mK, resistència tèrmica >= 0,55556 m2.K/W
Camp d'aplicació: Queden exclosos els productes amb una conductivitat tèrmica declarada superior manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
a 0,065 W/m.K a 10ºC. També els productes per a aïllament ''in situ'' (injectats o projectats) i els
productes per a l'aïllament de l'estructura de l'edifici.

01-11-2013

Feltres de llana de vidre (MW) per a aïllament tèrmic (Marcatge CE) UNE-EN 13162:2013 Productos aislantes térmicos para aplicaciones
Camp d'aplicació: Queden exclosos els productes amb una resistència tèrmica declarada inferior a en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW).
0,25 m2K/W o una conductivitat tèrmica declarada superior a 0,060 W/m.K a 10ºC. També els Especificación.
productes aïllants ''in situ'' i els productes destinats a ser utilitzats per aïllar equips en edificació i
instal·lacions industrials.

01-09-2013

Plaques rígides de llana de roca (MW) per a aïllament tèrmic d'equips en edificació i instal·lacions UNE-EN 14303:2010+A1:2013 Productos aislantes térmicos para
industrials
(Marcatge
CE) equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos
Camp d'aplicació: Queden exclosos els productes amb una conductivitat tèrmica declarada superior manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
a 0,065 W/m.K a 10ºC. També els productes per a aïllament ''in situ'' (injectats o projectats) i els
productes per a l'aïllament de l'estructura de l'edifici.

01-11-2013

Plaques semirígides de llana de roca (MW) per a aïllament tèrmic d'equips en edificació i UNE-EN 14303:2010+A1:2013 Productos aislantes térmicos para
instal·lacions
industrials
(Marcatge
CE) equipos en edificación e instalaciones industriales. Productos
Camp d'aplicació: Queden exclosos els productes amb una conductivitat tèrmica declarada superior manufacturados de lana mineral (MW). Especificación.
a 0,065 W/m.K a 10ºC. També els productes per a aïllament ''in situ'' (injectats o projectats) i els
productes per a l'aïllament de l'estructura de l'edifici.

01-11-2013

B7C9Y8M0 - Placa rígida de llana mineral de roca, segons UNE-EN
13162, de densitat 116 a 125 kg/m3 de 60 mm de gruix, amb una
conductivitat tèrmica <= 0,037 W/mK, resistència tèrmica >= 1,622
m2.K/W

Material

Material RM
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Normativa

Data obligatorietat marcatge CE

Plaques i mantes semirígides de llana de roca (MW) per a aïllament tèrmic (Marcatge CE) UNE-EN 13162:2013 Productos aislantes térmicos para aplicaciones
Camp d'aplicació: Queden exclosos els productes amb una resistència tèrmica declarada inferior a en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW).
0,25 m2K/W o una conductivitat tèrmica declarada superior a 0,060 W/m.K a 10ºC. També els Especificación.
productes aïllants ''in situ'' i els productes destinats a ser utilitzats per aïllar equips en edificació i
instal·lacions industrials.

01-09-2013

Plaques rígides de llana de roca (MW) per a aïllament tèrmic (Marcatge CE) UNE-EN 13162:2013 Productos aislantes térmicos para aplicaciones
Camp d'aplicació: Queden exclosos els productes amb una resistència tèrmica declarada inferior a en la edificación. Productos manufacturados de lana mineral (MW).
0,25 m2K/W o una conductivitat tèrmica declarada superior a 0,060 W/m.K a 10ºC. També els Especificación.
productes aïllants ''in situ'' i els productes destinats a ser utilitzats per aïllar equips en edificació i
instal·lacions industrials.

01-09-2013

B7D20021 - Morter de ciment i perlita amb vermiculita de 500 kg/m3 de Productes i kits de sistemes d'arrebossat d'aplicacions de protecció contra el foc (Marcatge CE)
densitat, en sacs

DEE 018-3 Protección contra el fuego. Parte 3: Sistemas de revoco.

01-11-2008

DEE 018-1 Protección contra el fuego. Parte 1: General.

01-06-2007

B7J50010 - Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base Segellants
per
a
zones
de
vianants
(Marcatge
CE) UNE-EN 15651-4:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas
silicona neutra monocomponent
Camp d'aplicació: Segellants elàstics no estructurals aplicats en fred usats en junts de moviment de en edificios y zonas peatonales. Parte 4: Sellantes para zonas
paviments d'edificis tant per a ús exterior com interior. Les zones d'aplicació són junts de paviment peatonales.
en zones per als vianants, àrees públiques, junts de moviment entre forjats de formigó, zones amb
càrregues per als vianants, zones usades per cotxets, paviments per als vianants, balconades,
terrasses
i
magatzems.
Queden exclosos els segellants de contenció de risc químic, els segellants de junts aplicats en fred
per a paviments de formigó usats en carreteres, pistes d'aterratge i plantes de tractament d'aigües
residuals i els segellants perimetrals. També queden exclosos els segellants no estructurals en
qualsevol format que no sigui una pasta.

01-07-2014

Segellants
per
a
junts
sanitaris
(Marcatge
CE) UNE-EN 15651-3:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas
Camp d'aplicació: Segellants usats en el segellat de junts aplicats en zones sanitàries a l'interior en edificios y zonas peatonales. Parte 3: Sellantes para juntas
dels edificis exposats a aigua no pressuritzada (banys, lavabos, dutxes i cuines en habitatges). sanitarias.
Queden excloses les aplicacions industrials, les d'aigua potable, les sota el nivell de l'aigua i les de
contacte amb el menjar. També queden exclosos els segellants no estructurals en qualsevol format
que no sigui una pasta i els segellants de base oliosa.

01-07-2014

Segellants
per
a
envidrament
(Marcatge
CE) UNE-EN 15651-2:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas
Camp d'aplicació: Segellants elàstics no estructurals destinats al segellat de vidres a partir de 7º en edificios y zonas peatonales. Parte 2: Sellantes para
respecte de l'horitzontal en aplicacions d'edificació (vidre amb vidre, vidre amb bastiment i vidre acristalamiento.
amb substrats porosos). Queden exclosos els aquaris, el vidre/adhesiu estructural, el segellat
interior i exterior per fabricar unitats de vidre aïllant, l'envidrament horitzontal (inferior a 7º) i el vidre
orgànic (policarbonat, PMMA, etc.).

01-07-2014

Segellants
per
a
elements
de
façana
(Marcatge
CE) UNE-EN 15651-1:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas
Camp d'aplicació: Segellants no estructurals de façana destinats al segellat de junts exteriors de en edificios y zonas peatonales. Parte 1: Sellantes para elementos
murs, junts perimetrals de finestres i portes en edificació, incloent la cara interior. Queden exclosos de fachada.
els segellants no estructurals en qualsevol format que no sigui pasta, els segellants utilitzats en
murs i/o divisòries interiors i els segellants de base oliosa.

01-07-2014

Massilles per a segellat de junts aplicades en fred amb pistola (Marcatge CE) UNE-EN 14188-2:2005 Productos para sellado de juntas. Parte 2:
Camp d'aplicació: Productes de segellat resistents als carburants per a paviments de formigó Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío.
utilitzats en carreteres, sostres d'aparcaments, taulers de pont, aeroports i altres superfícies
sotmeses a trànsit. Queden excloses les benzineres, les estacions de servei d'avions en aeroports i
la indústria química.

01-01-2007

Material

Material RM

Normativa

Massilles per a segellat de junts aplicades en calent amb pistola (Marcatge CE) UNE-EN 14188-1:2005 Productos para sellado de juntas. Parte 1:
Camp d'aplicació: Productes de segellat resistents als carburants per a carreteres, aeroports i altres Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente.
superfícies sotmeses a trànsit. També en revestiments bituminosos i entre revestiments
bituminosos i paviments de formigó.

Data obligatorietat marcatge CE

01-01-2007
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B7J5009A - Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base Segellants
per
a
zones
de
vianants
(Marcatge
CE) UNE-EN 15651-4:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas
poliuretà de polimerització ràpida monocomponent
Camp d'aplicació: Segellants elàstics no estructurals aplicats en fred usats en junts de moviment de en edificios y zonas peatonales. Parte 4: Sellantes para zonas
paviments d'edificis tant per a ús exterior com interior. Les zones d'aplicació són junts de paviment peatonales.
en zones per als vianants, àrees públiques, junts de moviment entre forjats de formigó, zones amb
càrregues per als vianants, zones usades per cotxets, paviments per als vianants, balconades,
terrasses
i
magatzems.
Queden exclosos els segellants de contenció de risc químic, els segellants de junts aplicats en fred
per a paviments de formigó usats en carreteres, pistes d'aterratge i plantes de tractament d'aigües
residuals i els segellants perimetrals. També queden exclosos els segellants no estructurals en
qualsevol format que no sigui una pasta.

01-07-2014

Segellants
per
a
junts
sanitaris
(Marcatge
CE) UNE-EN 15651-3:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas
Camp d'aplicació: Segellants usats en el segellat de junts aplicats en zones sanitàries a l'interior en edificios y zonas peatonales. Parte 3: Sellantes para juntas
dels edificis exposats a aigua no pressuritzada (banys, lavabos, dutxes i cuines en habitatges). sanitarias.
Queden excloses les aplicacions industrials, les d'aigua potable, les sota el nivell de l'aigua i les de
contacte amb el menjar. També queden exclosos els segellants no estructurals en qualsevol format
que no sigui una pasta i els segellants de base oliosa.

01-07-2014

Segellants
per
a
envidrament
(Marcatge
CE) UNE-EN 15651-2:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas
Camp d'aplicació: Segellants elàstics no estructurals destinats al segellat de vidres a partir de 7º en edificios y zonas peatonales. Parte 2: Sellantes para
respecte de l'horitzontal en aplicacions d'edificació (vidre amb vidre, vidre amb bastiment i vidre acristalamiento.
amb substrats porosos). Queden exclosos els aquaris, el vidre/adhesiu estructural, el segellat
interior i exterior per fabricar unitats de vidre aïllant, l'envidrament horitzontal (inferior a 7º) i el vidre
orgànic (policarbonat, PMMA, etc.).

01-07-2014

Segellants
per
a
elements
de
façana
(Marcatge
CE) UNE-EN 15651-1:2012 Sellantes para uso no estructural en juntas
Camp d'aplicació: Segellants no estructurals de façana destinats al segellat de junts exteriors de en edificios y zonas peatonales. Parte 1: Sellantes para elementos
murs, junts perimetrals de finestres i portes en edificació, incloent la cara interior. Queden exclosos de fachada.
els segellants no estructurals en qualsevol format que no sigui pasta, els segellants utilitzats en
murs i/o divisòries interiors i els segellants de base oliosa.

01-07-2014

Massilles per a segellat de junts aplicades en fred amb pistola (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Productes de segellat resistents als carburants per a paviments de formigó
utilitzats en carreteres, sostres d'aparcaments, taulers de pont, aeroports i altres superfícies
sotmeses a trànsit. Queden excloses les benzineres, les estacions de servei d'avions en aeroports i
la indústria química.
Massilles per a segellat de junts aplicades en calent amb pistola (Marcatge CE)
Camp d'aplicació: Productes de segellat resistents als carburants per a carreteres, aeroports i altres
superfícies sotmeses a trànsit. També en revestiments bituminosos i entre revestiments
bituminosos i paviments de formigó.

UNE-EN 14188-2:2005 Productos para sellado de juntas. Parte 2:
Especificaciones para productos de sellado aplicados en frío.

01-01-2007

UNE-EN 14188-1:2005 Productos para sellado de juntas. Parte 1:
Especificaciones para productos de sellado aplicados en caliente.

01-01-2007

B7J500ZZ - Massilla per a junt de plaques de cartró-guix

Material per a segellat de junts de plaques de guix laminat (Marcatge CE)

UNE-EN 13963:2006 Material para juntas para placas de yeso
laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
UNE-EN 13963:2006 ERRATUM:2009 Material para juntas para
placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos
de ensayo.

01-03-2007

Material

Material RM

Normativa

B8444200 - Placa de guix laminat per a cels rasos de 12,5 mm de gruix, Plaques
de
guix
laminat
per
a
cel
ras
(Marcatge
CE) UNE-EN 520:2005+A1:2010 Placas de yeso laminado. Definiciones,
acabat vinílic , de 600x600 mm i vora recte ( E) segons la norma UNE- Camp d'aplicació: Plaques de guix laminat per a ús en treballs de construcció, incloent les que es especificaciones y métodos de ensayo.
EN 13964 , per quedar l'entremat vist , i reacció al foc A2-s1, d0
preveu sotmetre a una transformació secundària. Inclou les plaques dissenyades per a rebre
decoració superficial directa o un arrebossat de guix. Queden excloses les plaques que han estat
sotmeses a qualsevol transformació secundària (plaques amb aïllament, plaques de guix laminat
amb laminació fina, etc.)
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Data obligatorietat marcatge CE

01-12-2010

Transformats de plaques de guix laminat per a cel ras (Marcatge CE)

UNE-EN 14190:2006 Transformados de placa de yeso laminado
procedentes
de
procesos
secundarios.
Definiciones,
especificaciones y métodos de ensayo.

01-04-2007

BAV2UX10 - Persiana practicable de fusta de pi per a pintar, amb llibret Persianes
fixes
de
llibret
de
fusta
(Marcatge
CE) UNE-EN 13659:2004+A1:2009
mòbil de lamel·les de 12 a 12,5 mm de gruix, de 60 a 65 mm d'alçària i Camp d'aplicació: Queden exclosos els productes fabricats abans de la data de publicació de la prestaciones incluida la seguridad.
bastiment de 45 mm d'amplària amb dues fulles batents de dues fulles norma europea que els regula
plegables cada una, amb comandament de barra

Persianas.

Requisitos

de

01-08-2010

Persianes
practicables
de
llibret
de
fusta
(Marcatge
CE) UNE-EN 13659:2004+A1:2009
Camp d'aplicació: Queden exclosos els productes fabricats abans de la data de publicació de la prestaciones incluida la seguridad.
norma europea que els regula

Persianas.

Requisitos

de

01-08-2010

UNE-EN 10255:2005+A1:2008 Tubos de acero no aleado aptos para
soldeo y roscado. Condiciones técnicas de suministro.

01-01-2011

UNE-EN 10224:2003 Tubos y accesorios en acero no aleado para el
transporte de líquidos acuosos, incluido agua para consumo
humano.
Condiciones
técnicas
de
suministro.
UNE-EN 10224:2003/A1:2006 Tubos y accesorios de acero no
aleado para la conducción de agua y otros líquidos acuosos.
Condiciones técnicas de suministro.

01-04-2007

BF538300 - Tub de coure R220 (recuit) de 18 mm de diàmetre nominal i Tubs cilíndrics de coure recuit, sense soldadura, per a aigua i gas en aplicacions sanitàries i de UNE-EN 1057:2007+A1:2010 Cobre y aleaciones de cobre. Tubos
de gruix 1 mm, segons la norma UNE-EN 1057
calefacció
(Marcatge
CE) redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones
Camp d'aplicació: Tubs que tenen un diàmetre exterior des de 6 mm fins a 267 mm inclosos, sanitarias y de calefacción.
destinats a reds de distribució d'aigua freda i calenta, sistemes de calefacció per aigua calenta
(incloent sistemes de plafons radiants), la distribució de gasos domèstics i combustibles líquids i
l'evacuació d'aigües residuals.

01-12-2010

BF11H800 - Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 Tubs d'acer negre sense soldadura (Marcatge CE)
T, d'1´´1/2 de mida de rosca (diàmetre exterior especificat=48,3 mm i
DN=40 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE
L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA
ANNEX 6: JUSTIFICACIÓ I TRACTAMENT DELS RESIDUS

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

tipus

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya
(PRECAT20)

170203
170904
170407

0,0061
0,0030
0,0004

1,5042
0,7902
0,6188

totals de construcció

quantitats
codificació

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

plàstics
paper i cartró
metalls

1 / 6 RESI

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

0,0104
0,0119
0,0018

9,8532
11,3098
1,7136
3
112,43 m

85,82 t

INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Materials de construcció que contenen amiant

-

especificar

-

Residus que contenen hidrocarburs

-

especificar

-

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

Residus que contenen PCB

-

especificar

-

IDENTIFICACIÓ DE L'EDIFICI

Terres contaminades

-

especificar

-

Obra:
Situació:

Rehabilitació Edifici B (Nou) AlbergMare de Dèu Montserrat
Passeig Mare de Dèu del Coll 41

Municipi :

Barcelona

Barcelones

altres

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

AVALUACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS RESIDUS

minimització
gestió dins obra

Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplè
terres contaminades
170503
altres

totals d'excavació

Pes

Volum

35,92
0,00
0,00
22,10
0,00
0,00
0,00

17,96
0,00
0,00
13,00
0,00
0,00
0,00

58,02

t

30,96 m

3

Destí de les terres i materials d'excavació
no es considera residu:

és residu:

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

a l'abocador
SI

Residus d'enderroc
Codificació residus LER
Ordre MAM/304/2002

Pes/m

2

Pes

Volum aparent/m

2

Volum aparent

(tones/m2)

(tones)

(m3/m2)

(m3)

obra de fàbrica

170102

0,542

100,884

0,512

10,630

formigó

170101

0,084

15,500

0,062

6,200

petris

170107

0,052

53,940

0,082

39,094

metalls

170407

0,004

117,750

0,001

15,000

fustes

170201

0,023

2,000

0,066

2,500

vidre

170202

0,001

4,000

0,004

0,160

plàstics

170203

0,004

0,000

0,004

0,000

guixos

170802

0,027

5,008

0,004

6,420

betums

170302

0,009

0,000

0,001

0,000

170605

0,010

0,018

0,018

0,010

definir altres: alumini fusteries

-

40,500

-

15,000

altre material 1

0,000

0,000

0,000

0,000

fibrociment

altre material 2

0,000

0,7556

0,000
339,60 t

0,000

0,7544

0,000
3
95,01 m

Residus de construcció
Codificació res
Ordre MAM/304/2

sobrants d'execució
obra de fàbrica
formigó
petris
guixos
altres

170102
170101
170107

170802

embalatges
fustes

170201

Pes/m2
2

(tones/m )

Pes

0,0500

(tones)
81,7625

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

Volum aparent/m 2
(m3/m2)

Volum aparent
(m3)

0,0896

85,2706

34,8756
34,7137
7,4827
3,7385
0,9520

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

38,7464
24,7996
11,2336
9,2534
1,2376

0,0380

4,0622

0,0285

27,1606

0,0285

1,1491

0,0045

4,2840

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

Materials d'excavació (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)

totals d'enderroc
DUS Enderroc,Rehabilitació i Ampliació

Comarca :

ó

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018 ( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de
la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i
demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció.

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

si
-

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

si
si
si
-

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

0,00 t

3
0,00 m

fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables

2,00 t

3
2,50 m

117,75 t

3
15,00 m

0,00 t

3
0,00 m

acer en perfils reutilitzables
altres :

119,75 t

Total d'elements reutilitzables

3

17,50 m

GESTIÓ (obra)
Terres
Excavació / Mov. terres

Reutilizació (m3)

Volum
3

m (+20%)
grava i sorra compacta
grava i sorra solta
argiles
terra vegetal
pedraplé
altres
terres contaminades

21,6
0,0
0,0
15,6
0,0
0,0
0,0

Total

37,2

a la mateixa obra
15,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
30,00

Terres per a l'abocador

a altra autoritzada
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

volum aparent (m3)
6,55
0,00
0,00
0,60
0,00
0,00
0,00
7,15

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

tones
80
40
2
1

Projecte
50,21
135,76
118,37
3,15

cal separar
no
si
si
si

tipus de residu
inert
inert
no especial
no especial

4,00
0,79
0,79

inapreciable

inapreciable

si
si
si
si

no especial
no especial
no especial
especial

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

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

no

no

si

si

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

si

si

Contenidor per Fustes

si

si

Contenidor per Plàstics

si

si

si

si

No especials Contenidor per Vidre
Contenidor per Paper i cartró

si

si

Contenidor per Guixos i altres no especials

no

no

si

si

Especials Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial)

* A la cel·la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar la
gestió, però en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.

Oficina Consultora Tècnica. Co
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Vidres
Plàstics
Paper i cartró
Especials*

si

Instal·lacions de reciclatge i/o valorització

-

Dipòsit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construcció

-

Tipus de residu i Nom, adreça i codi de gestor del residu
tipus de residu
gestor
A definir pel constructor

adreça

codi del gestor

S'ha considerat pel càlcul del pressupost estimatiu :

Costos*

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

Classificació a obra: entre 12-16 €/m3

Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

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

22,00
25,00

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

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

9,00
21,00

Lloguer de contenidors inclòs en el preu

Gestor terres: entre 5-15 €/m3

La gestió de terres inclou la seva caracterització***

Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m3

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

0
5,00
70,00

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

Volum
3

m (+20%)

-

1.046,24

-

66,66

1.466,48

1.666,45

599,92

-

Petris barrejats

67,94

-

1.698,56

-

1.426,79

Metalls

22,56

496,39

564,08

203,07

-

Fusta

9,16

201,48

228,96

82,43

-

Vidres

0,22

4,75

100,00

1,94

-

Plàstics

13,30

292,64

332,55

119,72

-

Paper i cartró

15,27

335,90

381,70

137,41

-

Guixos i no especials

22,83

-

570,75

-

479,43

Altres

0,00

0,00

-

-

-

Perillosos Especials

0,01

0,30

259,80

2.797,95

Classificació
22,00 €/m

Transport
3

3
25,00 €/m

Terres

7,15

1283,50

178,80

Terres contaminades

0,00

-

-

878,84

0,54

6.768,09

1.208,93

2.785,60

Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge

0,00

Compactadores

0,00

Matxucadora de petris

0,00

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

0,00
0,00
0,00

13.560,57 €

3
287,20 m

13.560,57 euros

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
documentació gràfica

PRESSUPOST

RESIDU

41,85

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

Valoritzador / Abocador
3
5,00 €/m

70,00 €/m

64,43
0,00
runa neta

runa bruta

3

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

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

21,00 €/m3

Maons i ceràmics

El pressupost de la gestió de residus és de :

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

3

Formigó

El volum dels residus és de :

s de Catalunya . mod-05/2018

ol·legi d’Arquitectes de Catalunya . mod-05/2018

( Font:"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )

gestió fora obra
pressupost

Excavació

9,00 €/m

El pressupost estimatiu de la gestió de residus és de :

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

3

m (+35%)

Construcció

DOCUMENTACIÓ GRÀFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS I DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

&217(1,'250



Contenidor 9 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris i fusta

unitats

2

unitats

2


&217(1,'250$0%7$3(6

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

&217(1,'250 

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

si

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestió de Residus

-

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

si

Compactadores

-

Matxucadora de petris

-

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

-

( Font: "Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )
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Bidó 200 L .Apte per a residus especials
unitats
4
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-

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS

od-05/2018

-

&217(1,'25/

&217(1,'25/

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

unitats

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació
plec de condicions
tècniques

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

Enderroc, Rehabilitació,
Ampliació

ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS
( Font:"Guia d'aplicació del Decret 201/1994 - Programa LIFE- ITEC" )
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Contenidor 5 m3 . Apte per a formigó, ceràmics, petris, fusta i metalls

dipòsit
IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIÓ DE RESIDUS
DIPÒSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

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

Previsió inicial de l'Estudi
Total excavació (tones)
Total construcció i enderroc (tones)

% de reducció per minimització

58,02 T
305,67 T

Previsió final de
l'Estudi
14,12 T

0,00 %

305,67 T

Oficina Consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya mod-05/2018
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Càlcul del dipòsit
Residus d'excavació */ **
Residus de construcció i enderroc **

14,12 T

11 euros/T

155,32 euros

265,17 T

11 euros/T

2916,87 euros

PES TOTAL DELS RESIDUS
Total dipòsit ***

279,3 Tones
3.072,19 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavació que es reutilitzin en la mateixa obra o en una altra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el càlcul del dipòsit.
**Trasvassar les dades dels totals d' excavació i construcció de la Previssió final de L'Estudi (apartat superior)
***Dipòsit mínim 150€

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE
L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA
ANNEX 7: PLANIFICACIÓ

Id
1

Nombre de tarea

Duración
S-2

Edifici B

M1
S1

S2

S3

S4

M2
S5

S6

S7

S8

M3
S9
S10

S11

S12

S13

M4
S14

S15

S16

S17

M5
S18

M6
S19

S20

S21

130 días

2

Enderrocs i desmuntatges

40 días

3

Sala Actes

50 días

4

Envans interiors P1 i P2

25 días

5

Sortida Coberta

30 días

6

Fusteria interior

45 días

7

Fusteria exterior

30 días

8

Sanitaris P1 - P2

30 días

9

Paviments interiors

30 días

10

Paviments exteriors

20 días

11

Façanes

40 días

12

Instalꞏlacions

13

Revestiments i acabats interiors

PLANIFICACIÓ
Rehabilitació Edifici B Alberg M.Dèu Montserrat
Fecha: 20-12-2018

S-1

100 días
40 días

Tarea

Progreso

Resumen

Tareas externas

División

Hito

Resumen del proyecto

Hito externo

Página 1

Fecha límite

S22

S23

S24

S25

S26

M7
S27

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE
L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA

ANNEX 8: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

CONTINGUT DOCUMENTAL DEL ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT:
MEMÒRIA
PLEC DE CONDICIONS
PRESSUPOT
DOCUMENTACIÓ GRÀFICA

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE
L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA

4.
4.1.

MEMÒRIA

DADES DEL PROJECTE
AUTOR/S DEL PROJECTE
REDACTORS
Prj.arquitectura.

1.
1.1.

OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Titulació

Arquitecte

Col·legiat núm:

13268/3

Prj.Instal·lacions

Roger Bernabé

Titulació

enginyer Tècnic Industria

Col·legiat núm:

20.213

Prj.Instal·lacions

Martín Gil

Titulació

enginyer Tècnic Industria

Col·legiat núm:

17908

OBJECTE

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així
com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de
facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució de
l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en l'execució
de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu article
18.3.h).
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit
al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució,
amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant
l’Autoritat Laboral.

4.2.

4.3.

4.4.

PROMOTOR
Promotor:

Agencia Catalana de la Joventut

NIF:

Q-0801485-D

Adreça:

Carrer Calàbria 147

Població:

Barcelona

TIPOLOGIA DE L'OBRA

L’objecte del encàrrec es per una banda rehabilitar les façanes, i tancaments exteriors, renovar els espais interiors,
millorant algunes zones com la sala d’actes del soterrani, habitacions i banys, renovar acabats de paviments,
parets, fusteria, sostres, etc i per altra modernitzar els sistemes d’instal·lacions, renovant la producció d’aigua
calenta, els sistema de condicionament tèrmic general, afegir elements per millorar la sostenibilitat de l’edifici com
plaques solars, etc

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent
annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a
terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2.

:

DENOMINACIÓ

Estudi de Seguretat del Projecte executiu de rehabilitació de l’edifici B l’alberg Mare de Déu de Montserrat, de
Barcelona.

1.2.

José Manuel Mir Casasnovas

SITUACIÓ
Emplaçament

Barcelona

Carrer,plaça

Avinguda Mare de Déu del Coll 41

Població

08023 Barcelona

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL DEL PROJECTE

El pressupost d’execució material per a la realització de les presents obres ascendeix a la quantitat de
1.592.547,38 € (UN MILIÓ CINC CENTS NORANTA DOS MIL CINC CENTS QUARANTA SET EUROS AMB
TRENTA VUIT CÈNTIMS).

4.5.

TERMINI D'EXECUCIÓ

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 8 mesos.

3.

AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT
Redactor E.S.S.

José Manuel Mir Casasnovas

Titulació

Arquitecte

:

Col·legiat núm:

13268/3

Despatx professional:

C/Numancia 73 3-D

Població:

08029 Barcelona

4.6.

MÀ D'OBRA PREVISTA

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 15 persones.

4.7.

OFICIS QUE INTERVENEN EN EL DESENVOLUPAMENT DE L'OBRA
Enderrocadors.
Escaladors.
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Operadors de maquinària d’elevació.
Paletes.
Muntadors d’estructura metàl·lica.
Muntadors de cobertes.
Muntadors de bastides.
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.
Soldadors.
Manyans.
Fusters.
Estucadors.
Enguixadors.
Pintors.
Col·locadors de sostres falsos.
Instal·ladors elèctrics, enllumenat i fontaneria

4.8.

5.
5.1.

−
−
−
•
−
−
−

Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva
impressió sobre el mateix aïllament.
Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les
zones de pas de vehicles i / o persones.
Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de
connexió, retorciments i embetats.
Quadres secundaris
Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble
aïllament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional
dels equips secundaris per planta és el següent:
·1
Magnetotèrmic general de 4P
:
30 A.
·1

Diferencial de 30 A

:

30 mA.

MAQUINÀRIA PREVISTA PER A EXECUTAR L'OBRA

·1

Magnetotèrmic 3P

:

20 mA.

Grups electrògens.
Compressors.
Transport per carretera (Camions)
Formigoneres
Sitges per a ciment
Bombes de formigó.
Grua sobre pneumàtics autopropulsada
Grua sobre camió amb braç telescòpic
Plataformes mòbils elevadores

·4

Magnetotèrmics 2P

:

16 A.

·1

Connexió de corrent 3P + T

:

25 A.

·1

Connexió de corrent 2P + T

:

16 A.

·2

Connexió de corrent 2P

:

16 A.

·1

Transformador de seguretat

:

(220 v./ 24 v.).

·1

Connexió de corrent 2P

:

16 A.

INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I MITJANS AUXILIARS
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D'OBRA

És faran els tràmits adients, per tal que el contractista pugui fer la instal·lació a partir dels quadres principals
existents a l’edifici, si fos necessari per la potència d’alguna màquina. En aquest cas els Contractista procedirà a
muntar la resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat.

•
−
−
−

Connexions de corrent
Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips
de doble aïllament.
S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
Es faran servir els següents colors:
· Connexió de 24 v
:
Violeta.
· Connexió de 220 v

:

Blau.

· Connexió de 380 v

:

Vermell

−
•
−
−
−

No s’empraran connexions tipus „lladre“.
Maquinària elèctrica
Es realitzarà una distribució autoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum
Disposarà de connexió a terra.
de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o
Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells
trànsit normal d’una obra.
d’elevació fixos.
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat a
−
L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.
una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador.
• Enllumenat provisional
−
El circuit disposarà de protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:
−
Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
• Quadre General
−
Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la
−
Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat
virolla.
mínima de 300 ma. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat
−
Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la
caldrà que sigui de 30 ma.
inaccessibilitat a les persones.
−
Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió
• Enllumenat portàtil
al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).
−
La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble
−
Disposarà d’interruptors de tall magneto tèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els
aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.
dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el
−
Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i
neutre).
suport de sustentació.
−
Anirà connectat a terra (resistència màxima 78
). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió
al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de
5.2.
INSTAL·LACIÓ D'AIGUA PROVISIONAL D'OBRA
realitzats els fonaments.
−
Estarà protegida de la intempèrie.
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
−
És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Bàsiques de l’Edificació
−
Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament
• Conductors
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dialèctric en les zones necessàries.

5.3.

−

ALTRES INSTAL·LACIONS. PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o
d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates
inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte
als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals
d’extinció, vigilància i ventilació adequats.
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents
−
−

−
−
−

−
−
−

−
−
−
−

−

•

La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del
vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.
Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals
diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.
S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar
els residus inflamables, retalls, etc.
Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de
soldadura oxiacetilènica.
L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIEAP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a
l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos
inflamables.
Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs
de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.
Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.
La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions
de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al
terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser
retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines.
Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora
de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de
possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.
La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a
seguir en aquests treballs.
Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors
accionats amb el combustible que s’està transvasant.
Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se
ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la
propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la
mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.
En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament
de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es
manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en
consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i
terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de
grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que proporcionin aigua abundant.
Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

−
−
−

Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o
pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.
En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol
punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.
En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol

5.4.

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.
Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major
probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil
visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització,
s’assenyalarà convenientment la seva ubicació.

MITGANS AUXILIARS PER L’EXECUCIÓ DE LES OBRES

Per tal de actuar a laes façanes cal muntar una bastida tubular modulada, al voltant de tota la façana.
S’utilitzarà un sistema homologat, amb plataformes de treball d’amplada mínima de 60 cm, baranes laterals a 1 m
d’alçada i sócol de 20 cm d’alçada al voltant de la mateixa.
Per pujar als diferents nivells han d’haber escales col·locades de foram alternativa, amb trampetes que tenquin els
forats.
La bastida s’ha de tapar amb una lona per impedir la propagacióde pols a l’exterior.
Tambè s’utilitzaran màquines amb plataformes elevadores per tal de poder arribar a alguns punst de la façanaon
no es possible muntarla bastida.
Per tal de treballar a la coberta es col·locaràuna lineadevida a la cumbrera, que serà permanet, homologada, amb
un cablesobre peus fixats a la estructrua on fixar un mecanisme de retendció que es lligui al arnesde seguretat
dels treballadors.

6.

SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL
Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i
ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ.
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions existents a l’edifici, aprofitant algun
dels banys col·lectius existents.

6.2.

VESTUARIS
Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

6.3.

MENJADOR
S’aprofitarà el menjadro existent a l’edifici.

7.
7.1.

ÀREES AUXILIARS
ZONES D'APILAMENT. MAGATZEMS

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons
una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa
d’accident.
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels
materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte als
principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la
realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.
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8.

a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura
de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.
b. Nom comú, si és el cas.
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les
substàncies presents.
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
h. El número CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

TRACTAMENT DE RESIDUS

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del
201/1994, de 26 de juliol, i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus
construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material
l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció.

D.
de
de
de

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de
construcció.
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els productes
corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

9.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del
Contractista, partint de les següents premisses:
• Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables
Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de
comburents i la prohibició de fumar.

TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que
puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu
contacte i/o manipulació.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels
factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles
amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als
efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1.

MANIPULACIÓ

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores
pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma
singular a:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

9.2.

Amiant.
Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
Sílice.
Vinil.
Urea formol.
Ciment.
Soroll.
Radiacions.
Productes tixotròpics (bentonita)
Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
Gasos liquats del petroli.
Baixos nivells d’oxigen respirable.
Animals.
Entorn de drogodependència habitual.

DELIMITACIÓ / CONDICIONAMENT DE ZONES D'APILAMENT

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.
• Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari,
en previsió de contactes amb la pell.
• Corrosius, Irritants, sensibilitzants
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies
respiratòries.

10. CONDICIONS DE L'ENTORN
Ocupació del tancament de l’obra
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de
permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra
i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.
Situació de casetes i contenidors
Es col·locaran, als llocs indicats als plànols, a la zona exterior que envolta l’edifici A.

10.1.

SERVEIS AFECTATS

No hi ha cap servei exterior a l’edifici afectat per les obres.

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text
en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
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10.2.

CARACTERÍSTIQUES METEOROLÒGIQUES

Es tracta d’un clima mediterrani, amb hiverns suaus i estius calorosos i humits. La major part de les obres es
realitzen al interior de l’edifici i nomes la reparació de cobertes es veurà afectada per les inclemències
meteorològiques.

10.3.

1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes Bàsiques de l’Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent
les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes
Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

13. MEDIAMBIENT LABORAL

CARACTERÍSTIQUES DE L'ENTORN
13.1.

AGENTS ATMOSFÈRICS

L’edifici es troba dins d’un solar enjardinat, en un entorn urbà força dens.
Els agents atmosfèrics que poden afectar a les obres a la fase de reparació de la teulada i els elements exteriors
son la pluja, turmentes elèctriques, vent i neu. Si es donen aquests supòsits o es preveuen, es suspendran els
treballs al exterior.

El carrer que dona accés al solar es una avinguda de doble sentit de circulació, amb una densitat de trànsit alta.

11. UNITATS CONSTRUCTIVES
13.2.

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES D'ACER

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en
el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en
talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

COBERTES INCLINADES
COBERTES INCLINADES DE TEULES
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE
COBERTES
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
DIVISÒRIES ( OBRA )
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )
REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
REVESTIMENTS DECORATIUS
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS
FIXES
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS
SUSPESOS, FUMS )
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ
MECÀNICA
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
PARALLAMPS
EQUIPAMENTS
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS

12.
SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT
INCORPORATS AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU

I

SALUT

INHERENTS

IL·LUMINACIÓ

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà
d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els
següents:

O

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del
present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els „Principios de la
Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las
Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) „Reglas generales de seguridad para máquinas“ (Art.18 RD.

25-50 lux

:

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de
l’ús ocasional - habitual.

100 lux

:

Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui
essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel,
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats
hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux

:

Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes
exigències visuals.

200 lux

:

Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller,
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament
mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux

:

Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs
d’oficina en general.

500 lux

:

Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències
visuals.

1000 lux

:

En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal.
Exigències visuals molt altes.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut
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dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

13.3.

POLS

En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que ho
fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres d’amiant
en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del present Estudi
de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores
diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

Circulació de vehicles

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la salut
dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

13.4.

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

C = -------------------------- mg / m3

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a
granel. Pla de manutenció intern d’obra.

% Si O2 + 2

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla
d’evacuació de residus.

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon
a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la
pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:
− Escombrat i neteja de locals
− Manutenció de runes
− Demolicions
− Treballs de perforació
− Manipulació de ciment
− Raig de sorra
− Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
− Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
− Esmerilat de materials
− Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
− Plantes de matxuqueix i classificació
− Moviments de terres
− Circulació de vehicles
− Polit de paraments
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar
les següents mesures preventives:

MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals

Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes

Regat previ

Demolicions

Regat previ

Treballs de perforació

Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua

Manipulació de ciment

Filtres en
confinades

Raig de sorra o granalla

Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall

sitges

Treballs de la fusta, desbarbat i Aspiració localitzada
soldadura elèctrica

6 - PROJECTE

ORDRE I NETEJA

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i
neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

10

ACTIVITAT

Regat de pistes

o

5è.-

Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6è.-

Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria.
Il·luminació suficient.

7è.-

Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport
provisionals.

8è.-

Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.-

Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i
indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i
neteja inherents a l’operació realitzada.
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de
radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14. MANIPULACIÓ DE MATERIALS
Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball
més segur és aquell que no es realitza”.
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

instal·lacions

−
−
−
−
−
−
−
−

Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
Lliurar el material, no tirar-lo.
Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de
passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i
turmells.
En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la
mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i
una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar,
disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no
rellisqui.
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En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir
en comte les següents premisses:
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:
−
Automatització i mecanització dels processos.
−
Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:
−
Utilització d’ajudes mecàniques.
−
Reducció o redisseny de la càrrega.
−
Actuació sobre l‘organització del treball.
−
Millora de l’entorn de treball.
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:
−
−
−
−

Ús correcte de les ajudes mecàniques.
Ús correcte dels equips de protecció individual.
Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
Informació sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis bàsics de la manutenció de materials
1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc
d’accident derivat de dita activitat.
2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin
a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.
3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors
que permetin el seu trasllat a dojo.
4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.
5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de
portar-los d’un en un.
6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar
els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament
aprofitables per l’avanç de la producció.
7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de càrregues sense mitjans mecànics
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària,
comprometent-se a seguir els següents passos:
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.
2on.- Assentar els peus fermament.
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.
4art.- Mantenir l’esquena dreta.
5è.-

Subjectar l’objecte fermament.

6è.-

L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

7è.-

Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

8è.-

Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris
preventius:
j)
k)
l)
m)

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.
Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la
càrrega.
Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.
Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter
aixecat.

9è.-

És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot
superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre
un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15
i 25 Kg respectivament.
11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut
per l’equip.

15. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el
conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de
protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint
les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits,
sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la
seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats
Sistemes de Protecció Col·lectiva.
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

16. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI)
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual,
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de
control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre
de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.
El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de
comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui
garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES
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17. RECURSOS PREVENTIUS

18. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de
construcció serà preceptiva en els següents casos:

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per
part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació
les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic
durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediació d’aquest tràfic.

n) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La
presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.
o) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb
riscos especials.
p) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat
Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius''
és, en aquests casos, necessària.
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del
RD 1627/97:
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn
del lloc de treball.
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat,
o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la
delimitació de zones controlades o vigilades.
4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en
base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:
ESTRUCTURES
ESTRUCTURES D'ACER
ESTRUCTURES DE FUSTA
COBERTES INCLINADES
COBERTES INCLINADES DE TEULES
INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES
REVESTIMENTS
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
CEL RASOS
PINTATS I ENVERNISATS
REVESTIMENTS DECORATIUS
ENVIDRAMENTS
COL·LOCACIÓ DE VIDRES
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COL·LECTORS SUSPESOS,
FUMS )
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
PARALLAMPS
8 - PROJECTE

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació
quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar
un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó
de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix
una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que
l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin
de manifest la necessitat de:
• Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o
obligacions.
• Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi
mesures urgents de protecció o evacuació.
• Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de
protecció, evacuació, emergència o primers auxilis.
• Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de
protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els
riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria de
seguretat i salut en el treball.
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:
11.Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D.
485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i
tenir la resistència suficient.
12.Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats
i tenir la resistència suficient.
13.El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les
senyals o panells de senyalització.
14.Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
15.Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de
circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha
de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

19. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA
No hi ha afectacions a la via pública, tret de les maniobres que calguin fer els camions per entrar al solar de
l’Alberg pel pas sota l’edifici de l’avinguda mare de Déu del Coll.
Si es dona el cas de la entrada d’un camió de grans dimensions caldrà que una persona faci la senyalització a la
resta del trànsit.
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.
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19.1.

NORMES DE POLICIA
22. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES

Control d’accessos
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de
Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com
grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones
autoritzades.
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista, al
menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

20. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS
Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:
−
Incendi, explosió i/o deflagració.
−
Col·lapse estructural per maniobres fallides.
−
Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
−
Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i
Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:
1.-

Ordre i neteja general.

2.-

Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

3.-

Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.

4.-

Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

5.-

Punts de trobada.

6.-

Assistència Primers Auxilis.

21. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS
Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97

E04
ESTRUCTURES
E04.E03
ESTRUCTURES D'ACER
Reforç de sostres existents de bigueta d'acer i revoltó ceràmic en arc, netejant el rovell, col·locant perfils d'acer
per la cara inferior, soldadura de platines, a jàsseres etc.
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNTXANTS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES / ELEMENTS ESTRUCTURALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
TROSSEJAT D'ESCÒRIA / TREBALLS AMB RADIAL /TALL-SOLDADURA
OXIACETILÈ
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació:
AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació:
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ
SOLDADURA ELÈCTRICA
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
GASOS DE SOLDADURES
19
EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació:
SOLDADURA ELÈCTRICA
20
EXPLOSIONS
Situació:
BOMBONES OXIACETILÈ
MATERIAS INFLAMABLES
21
INCENDIS
Situació:
SOLDADURES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G A
2 3 4
1

1

1

2

3

4

1

1

1

2

1

2

2

2

3

2

3

4

2

2

3

1

2

2

1

3

3

1

2

2

3

2

4

1

3

3

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000010
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA - BCN - ES 9

Riscos
1
1 /11
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4

I0000029
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000058
I0000059
I0000061
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000085
I0000091
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000097
I0000099
I0000152
I0000154
I0000158
I0000159
I0000161
I0000163

No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Rotació dels llocs de treball
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,
dissolvents, etc)
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Substituir l'inflamable per no infamable
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb
serra radial
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
Realitzar treballs de soldadura en alçada des de gàbia o plataforma protegida

4
4

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES
AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
TALL O PERFORACIÓ DE FUSTES
TROSSEJAT DE FUSTA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació:
AMB ELEMENTS ESTRUCTURALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació:
TALL-SOLDADURA OXIACETILÈ
SOLDADURA ELÈCTRICA
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
PARTÍCULES DE FUSTA (SERRADURES O ENCENALLS)
VAPORS DE COLES I ADHESIUS
19
EXPOSICIÓ A RADIACIONS , IONITZANTS O NO I TÈRMIQUES
Situació:
SOLDADURA ELÈCTRICA
20
EXPLOSIONS
Situació:
BOMBONES OXIACETILÈ
MATERIAS INFLAMABLES
21
INCENDIS
Situació:
COMBUSTIÓ DE FUSTA, ENCENALLS, SERRADURES O ADHESIUS
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
ITINERARIS A OBRA EN TERRENYS IRREGULARS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
9

4
9 /10
9
9
10
10 /13 /21
10
11
11
13
13
13
17
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
20

10 - PROJECTE

1

2

2

2

3

2

3

4

2

2

3

1

2

2

1

2

2

1

3

3

2

2

3

3

2

4

1

3

3

1

3

3

2

3

4

MESURES PREVENTIVES

20
19 /20
20
20
21
19 /20 /21
13
2 /6 /9
16
4 /11
16
1

E04.E07
ESTRUCTURES DE FUSTA
ESTRUCTURES AMB PECES DE FUSTA O FUSTA LAMINADA, RECOLZADES O FIXADES AMB
CARGOLS I PECES D'ACER GALVANITZAT
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL AMB MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA, ÀREA DE TREBALL
ELEMENTS PUNTXANTS

2

Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000010
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000031
I0000033

P G A
2 3 4
1

1

1

2

3

4

1

1

1

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
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Riscos
1
1 /11
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
9
10
10 /13 /21
10
11
11
13

I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000082
I0000085
I0000091
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000097
I0000099
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000159
I0000161

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,
dissolvents, etc)
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Substituir l'inflamable per no infamable
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb
serra radial
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

13
13
14
14 /17
14
14
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
20

MANCA D'IL.LUMINACIÓ
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
MATERIALS I EINES
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació:
EN APLECS DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES ELÈCTRICS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació:
AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
9

1

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

3

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000007

20
19 /20
20
20
21
19 /20 /21

I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033

25
25
25
25
25
1
13
2 /6 /9
14
16
4 /11
16

E05
COBERTES INCLINADES
E05.E01
COBERTES INCLINADES DE TEULES
COL.LOCACIÓ DE TEULES SOBRE COBERTA INCLINADA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
SUPERFÍCIE INCLINADA I IRREGULAR
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
SUPERFÍCIES INCLINADES I IRREGULARS

2

P G A
2 3 4
2

2

3

2

3

4

3

2

4

I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000086
I0000154
I0000155
I0000161

E05.E04

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Substituir els materials amb substàncies nocives
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /11
9
9
13 /18
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
18
2
14
16

INSTAL.LACIÓ DE CLARABOIES, LLUERNARIS I ACABAMENTS DE COBERTES
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INSTAL.LACIÓ DE PEÇES ESPECIALS, CLARABOIES, LLUERNARIS I REMATS PER A LA CONFECCIÓ
DE COBERTES INCLINADES
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS EN OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS EN OBRA
ÀREES DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ I MANUTENCIÓ DE PECES
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES I MATERIALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
TALLS I AJUSTAMENT DE PECES
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació:
SOLDADURES
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G A
2 3 4
2

I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000065

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Evitar procés de soldadura a l'obra
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3
I0000154
I0000161

2

3

4

2

2

3

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

1

1

1

3

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000007

2

I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151

Riscos
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
10
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
14
15

No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

16
16
16
16
16
16
16
1
14
16

E06
TANCAMENTS I DIVISÒRIES
E06.E04
DIVISÒRIES ( OBRA )
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE
60x40x20 CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREADE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS
RETIRADA DE RUNA
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació:
PELS MATERIALS
PER LA FORMIGONERA
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
TALL I AJUSTOS EN SEC
RETIRADA DE RUNA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació:
CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G A
1 3 3
1

2

2

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

1

2

1

3

3

2

2

3

1

2

2

1

2

2

2

1

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
1
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
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I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000079
I0000084
I0000086
I0000151
I0000152
I0000153
I0000154
I0000161

Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

4
4
4
4
4
4
4

RETIRADA DE RUNA
SOBREESFORÇOS
Situació:
EINES
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
POLS DE FIBRES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
13

9 /10
9 /11
9
10
10 /13 /18
10
11
13
13
13
14
14 /17
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
10
18
13

2

3

1

2

2

1

2

2

2

2

3

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031

13
13
2 /6 /9 /14
16

E07
IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES
E07.E04
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
MANIPULACIÓ MATERIALS

2

P G A
1 3 3

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000151

1

2

2

1

3

3

I0000152

2

2

3

I0000154
I0000155
I0000161

2

2

3

2

2

3

E07.E05

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS )
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Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10 /13
13
13
13
14
14 /17
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
13
13
2 /6 /9
14
16

FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB
PERFILS, CORDONS I MÀSTICS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
DISSOLVENTS, COLES
POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació:
DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G A
1 3 3
1

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

3

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000060
I0000061
I0000062
I0000079
I0000080
I0000081
I0000082
I0000086
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
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Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
9
9
9
10 /13 /18
13
13
13
14
14 /17
14
17
17
17
17
18
1 /13
13
2 /6 /9
14

E08
REVESTIMENTS
E08.E01
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS )
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS
ARREBOSSATS, ENGUIXATS I ESTUCATS

CONSTITUITS PER

Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS
BASTIDES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
SUPERFÍCIES IRREGULARS
MATERIALS MAL APLEGATS
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació:
AMB FORMIGONERES
MANTENIMENT DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS EXTERIORS
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
AMBIENTS POLSOSSOS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació:
AGLOMERANTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G A
2 3 4

1

1

1

1

3

3

1

1

1

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
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Riscos
1
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
4

I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000080
I0000081
I0000082
I0000085
I0000086
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Elecció dels materials al disseny del projecte
Canvi o modificació del procés de treball
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

10
9 /11
9
9
9
10 /13 /18
11
11
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
1 /13

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000005
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033

13
2 /6
14
16

E08.E03
CEL RASOS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI
CEL RASOS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ÀREES DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
MANIPULACIÓ MATERIALS
FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151
I0000152

P G A
2 3 4
1

1

1

1

3

3

2

1

2

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

I0000154
I0000155
I0000161

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

Riscos
1
1
1
1
1
1
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
10
13
13
13
13
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
1
4 /13
2 /9
14
16

E08.E04
PINTATS I ENVERNISATS
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ,
TUBS I ENVERNISSATS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
MANCA ILUMINACIÓ
ÀREA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA - BCN - ES 15

P G A
2 3 4
1

1

1

1

3

3

9

COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS
DISSOLVENTS
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació:
DISSOLVENTS
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

2

1

3

1

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

3

2

4

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000079
I0000082
I0000085
I0000086
I0000151
I0000152

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per

16 - PROJECTE

Riscos
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
10 /13 /18
13
13
13
13
14
14 /17
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17 /18
1
4 /13

2

3

I0000154
I0000161

manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
2 /9 /14
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

E08.E05
REVESTIMENTS DECORATIUS
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS I
APLICACIONS, AMB UN ACABAT INDIVIDUALITZAT

VERTICALS,

DE

DIFERENTS

MATERIALS

Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS D'OBRA
TREBALLS EN ALÇADA, PERÍMETRE DE SOSTRES I VORES DE FORATS
D'ESCALA
BASTIDES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS D'OBRA
EXECUCIÓ D'ESCALES
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
SUPERFÍCIES IRREGULARS
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS D'OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
ÚS D'EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
ÚS D'EINES DE TALL
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
PROCESSOS D'AJUST I COL.LOCACIÓ
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació:
MAQUINÀRIA OBRA
MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL D'EINES I/O MATERIALS
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
COLES, MÀSTICS
AMBIENTS POLSSOSOS
TALLS D'ELEMENTS EN SEC
18
CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació:
CONTACTE AMB AGLOMERATS, COLES, DISSOLVENTS
21
INCENDIS
Situació:
TREBALLS AMB MATERIALS COMBUSTIBLES
25
ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES
Situació:
VEHICLES DE MANUTENCIÓ, COL.LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA I
ALÇADA
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
ITINERARIS D'OBRA
26
EXPOSICIÓ A SOROLLS
Situació:
MAQUINÀRIA
27
EXPOSICIÓ A VIBRACIONS
Situació:
MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G A
2 3 4

1

1

1

1

3

3

1

2

2

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

1

2

2

1

3

3

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
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I

Riscos
1
1

I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000082
I0000084
I0000085
I0000086
I0000097
I0000103
I0000104
I0000105
I0000106
I0000107
I0000108
I0000110
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155

Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Substituir l'inflamable per no infamable
Planificació de les àrees de treball
Accessos i circulació independents per a personal i maquinària
Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat
El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades
Limitació de la velocitat dels vehicles
Eliminar el soroll en origen
Eliminar vibracions en origen
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball

1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9 /11
9
9
9
10
10 /13 /18 /21
10
11
11
13
13
13
13
14
14 /17 /26 /27
14 /26
14
14
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
18
21
25
25
25
25
25
26
27
1 /13
13
2 /6 /25
14

I0000157
I0000161

Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil
26
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls 16
reglamentaris

E10
TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES
E10.E01
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE
BARANES DE FUSTA EXTERIORS O INTERIORS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
TREBALLS APROP VORES DE FORATS
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
POLS, RUNES
DISSOLVENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G A
1 3 3
1

2

2

1

3

3

1

1

1

2

2

3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
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Riscos
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13
13
13
13
16
16

I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000152
I0000154
I0000161

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

16
16
16
16
17
17
4 /13

I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000152

2 /6
16

E10.E02
TANCAMENTS PRACTICABLES INTERIORS DE FUSTA
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'INTERIOR
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREES DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
MANIPULACIÓ I TALL DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
TALL, POLS
RETIRADA DE RUNA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

I0000154
I0000161
P G A
1 3 3
1

2

2

1

3

3

1

1

1

2

2

3

2

1

2

1

2

2

1

3

3

2

1

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000005
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
1
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
1
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
1
Ordre i neteja
2 /6 /17
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
2 /6
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
2 /6
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
2
Planificació d'àrees i llocs de treball
4
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
4
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
4
No balancejar les càrregues suspeses
4
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
4
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un 4
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
9
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
9
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
9
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
10
Formació
10 /13
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Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

13
13
13
16
16
16
16
16
16
17
17
4
2 /6
16

E11
ENVIDRAMENTS
E11.E01
COLꞏLOCACIÓ DE VIDRES
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE
CANTELLS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
A LA MANIPULACIÓ
AL MANTENIMENT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
A LA MANIPULACIÓ
A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
PER PULIT DE CANTELLS
PER TRENCAMENT DEL MATERIAL
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G A
1 3 3
1

1

1

3

2

4

1

1

1

3

2

4

2

2

3

2

2

3

1

3

3

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000027

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
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Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4

I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000079
I0000082
I0000085
I0000151
I0000154
I0000161
I0000164

Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
Manipular els vidres amb ventoses de seguretat

4
4
4
4

18

CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS 1
O ALꞏLERGÈNIQUES)
Situació:
COLES
CIMENTS
24
ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS
1
Situació:
CONNEXIONS A CLAVEGUERES EXISTENTS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

4
9
9
9
10 /13
10
13
13
13
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
1

2

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000003
I0000004
I0000007
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033

2 /6 /9
16
4 /9 /13

E12
INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ
E12.E02
CONDUCTES VERTICALS O PENJATS ( BAIXANTS I COLꞏLECTORS SUSPESOS, FUMS )
XARXA DE DESGUÀS VERTICAL I PENJADA, I EVACUACIÓ DE FUMS EN MATERIAL PREFABRICAT
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
TREBALLS EN ALÇADA
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
EN ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
MANIPULACIÓ MATERIALS
PROCÉS DE ANCORATGES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
MANIPULACIÓ MATERIALS
PROCÉS DE ANCORATGES
TALL MATERIAL CERAMICO
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
15
CONTACTES TÈRMICS
Situació:
BUFADOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
Situació:
POLS
COLES
TALL DE MATERIAL

2

P G A
2 3 4
2

1

2

2

3

4

2

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

3

2

2

3

1

2

2

1

3

3

1

2

2

I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000066
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000074
I0000078
I0000084
I0000085
I0000086
I0000101
I0000102
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161

Descripció
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb
calor
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Reg de les zones de treball
Evitar processos de divissió de material en sec
Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades
Ventilació de les zones de treball
Substituir els materials amb substàncies nocives
Actuacions prèvies de desparasitació i desratització
Procediment previ de treball
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
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Riscos
1
1
1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9
9
9
10
10 /13 /18
10
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
10 /17
17
17 /18
24
24
1
4 /13
2 /6 /9
14
16

E13
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
E13.E01
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ
ELÈCTRICA, PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE
CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA
Avaluació de riscos
Id
Risc
P
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
2
Situació:
EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA
DES D'ESCALES MANUALS
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
1
Situació:
ITINERARIS A OBRA
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
1
Situació:
MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS
EINES
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
2
Situació:
ITINERARIS A OBRA
MATERIALS I EINES ACOPIATS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
3
Situació:
MANIPULACIÓ DE MATERIALS
MANIPULACIÓ D'EINES
DESEMBALATGE D'EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
3
Situació:
ÚS DE RADIAL
EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ
SOLDADURA ELÈCTRICA
TALL OXIACETILÈ
PERFORADORES EN PARETS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
2
Situació:
MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE
L'EQUIP EN LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT
13
SOBREESFORÇOS
2
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
2
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
TREBALLS EN LLOCS TANCATS
15
CONTACTES TÈRMICS
2
Situació:
PROJECCIÓ DE FLUIDS
SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE
SOLDADURA
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
1
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17
INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES
1
Situació:
GASOS SOLDADURA
REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS)
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS
20
EXPLOSIONS
1
Situació:
FUITES DE GAS
BOMBONES DE OXIACETILÈ
PROVES DE CÀRREGA
21
INCENDIS
1
Situació:
PER REFRIGERANTS (TERCERS)
PER ÚS DE RADIAL O
PER OXIACETILÈ
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)
MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000011

Descripció
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
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Riscos
1
1
1
1
1

G A
3 4

2

2

3

3

1

2

1

3

2

4

2

3

2

3

2

3

2

3

3

3

3

3

3

3

2

2

I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000020
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000033
I0000039
I0000040
I0000042
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000065
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000078
I0000080
I0000082
I0000085
I0000091
I0000092
I0000093
I0000094
I0000095
I0000096
I0000097
I0000099
I0000123
I0000152
I0000154
I0000155
I0000156
I0000158
I0000159
I0000160
I0000161
I0000165

la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
No realitzar treballs a la mateixa vertical
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de
l'obra
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
Evitar procés de soldadura a l'obra
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Evitar processos de divissió de material en sec
Elecció dels materials al disseny del projecte
Aïllament del procés
Ventilació de les zones de treball
No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures,
dissolvents, etc)
Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas
Evitar unions de mangueres amb filferros
Revisió periòdica dels equips de treball
Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure
No fumar
Substituir l'inflamable per no infamable
Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb
serra radial
Assegurar l'absència de tensió
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
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1
2 /6 /17
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
4
4
9 /11
9
9
10
10 /13 /21
10
11
11
13
13
13
13
14
14 /17
14
15
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
20
20
20
20
20
20
21
20 /21
16
1 /4 /13
2 /6 /9
14
16 /17 /21
16
4 /11
4 /11
16
16 /21

estan en tensió
E15
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES
E15.E01
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
MUNTATGE DE SAFATES
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES
PELAT DE CABLES
COPS AMB EQUIPS
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació:
INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS
INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G A
2 3 4

1

2

2

1

3

3

2

1

2

2

1

2

2

1

2

1

3

3

2

2

3

2

2

3

2

3

4

I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic

I0000152
I0000154
I0000155
I0000158
I0000161
I0000165

Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Assegurar l'absència de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc
contacte elèctric
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

9 /11
9
9
10 /13
11
11
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
1
11 /13
2 /6
14
16
16
16

E16
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
E16.E01
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002

I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000047
I0000050
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000123
I0000151

Riscos
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
2
4
4
4
4
4
4
4
9 /10

Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
ÀREA DE TREBALL
MANCA D'IL.LUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ D'APLECS
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G A
2 3 4
1

2

2

1

2

2

2

1

2

2

1

2

2

2

3

2

2

3

2

3

4

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002

Descripció
Riscos
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
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I0000003
I0000004
I0000005
I0000006
I0000007
I0000008
I0000011
I0000012
I0000013
I0000014
I0000015
I0000017
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000042
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000123
I0000151
I0000152
I0000154
I0000155
I0000161
I0000165

proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Integrar la seguretat al disseny arquitectònic
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de
la instal.lació
Assegurar les escales de mà
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de manipulació de materials a obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Assegurar l'absència de tensió
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

Situació:

ITINERARIS A OBRA
PLATAFORMA DE TREBALL
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ D'APLECS
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
ITINERARIS A OBRA
PLATAFORMA DE TREBALL
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
PERFORACIONS, PASSAMURS I FIXACIONS
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
MANIPULACIÓ MANUAL
14
EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES
Situació:
TREBALLS A L'EXTERIOR
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4

22 - PROJECTE

3

3

1

1

1

2

2

3

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002

9 /10
9
9
9
10 /13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
16
1

I0000003
I0000004
I0000007
I0000008
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000038
I0000039
I0000040
I0000044
I0000045
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000060
I0000061
I0000062
I0000063
I0000064
I0000067
I0000068
I0000069
I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000151

13
2
14
16
16

E20
INSTAL.LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT
E20.E02
PARALLAMPS
INSTAL.LACIÓ DE PARALLAMPS
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
ITINERARIS A OBRA
TREBALLS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL

1

I0000152
P G A
2 3 4
1

2

2

I0000154
I0000155
I0000160
I0000161

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Itineraris preestablerts i balissats per al personal
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte
posterior
Personal qualificat per a treballs en alçada
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
Suspensió de les feines en condicions extremes
Rotació dels llocs de treball
Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides
En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables
Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina
Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o
hidràuliques
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball
Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
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Riscos
1
1
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
10
10 /13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
16
16
16
16
16
16
16
1 /13
13
2 /6
14
4
16

I0000166

No muntar els terminals del parallamps fins tenir feta la connexió a terra

16

1

1

1

Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció
Revisió de la posta a terra
Realitzar els treballs sobre superfícies seques
Disposar de quadres elèctrics secundaris
Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues
Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball
Detecció xarxes instalꞏlacions encastades o soterrades
Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris
Manipular els vidres amb ventoses de seguretat
En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

1

2

2

Barcelona, 20 de desembre del 2019

1

1

1

E23
EQUIPAMENTS
E23.E01
MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I
CUINES
Avaluació de riscos
Id
Risc
1
CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL
Situació:
COLꞏLOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA
2
CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL
Situació:
EN ÀREA DE TREBALL
PER MANCA D’ILꞏLUMINACIÓ
4
CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS
Situació:
MANIPULACIÓ
MANTENIMENT
6
TREPITJADES SOBRE OBJECTES
Situació:
RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL
MANCA ILꞏLUMINACIÓ
9
COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS)
Situació:
AMB EINES
10
PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES
Situació:
A L’AJUSTAR ELS ELEMENTS
11
ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES
Situació:
PER OBJECTES A COLꞏLOCAR O INSTALꞏLAR
13
SOBREESFORÇOS
Situació:
PER MANIPULACIÓ MANUAL
16
EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS
Situació:
CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

P G A
1 2 2

I0000070
I0000071
I0000072
I0000073
I0000152
I0000154
I0000156
I0000161
I0000164
I0000165

J.M.Mir Casasnovas
2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

2

2

MESURES PREVENTIVES
Codi
I0000002
I0000004
I0000006
I0000013
I0000014
I0000015
I0000025
I0000026
I0000027
I0000028
I0000029
I0000030
I0000031
I0000038
I0000039
I0000040
I0000041
I0000044
I0000045
I0000046
I0000047
I0000048
I0000055
I0000056
I0000058
I0000059
I0000067
I0000068
I0000069

Descripció
Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les
proteccions
Revisió i manteniment periòdic de SPC
Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte
Ordre i neteja
Preparació i manteniment de les superfícies de treball
Organització de les zones de pas i emmagatzematge
Planificació d'àrees i llocs de treball
Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions
Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment
Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses
No balancejar les càrregues suspeses
Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals
Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un
procediment de treball específic
Substituir lo manual per lo mecànic
Planificació de compra i programa de manteniment d'eines
Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines
Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller
Evitar processos de tallat de materials a l'obra
Formació
Evitar processos d'ajust en obra
Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials
No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h )
Elecció dels equips de manteniment
Paletització i eines ergonòmiques
Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza
Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables
No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos
Elecció i manteniment de les eines elèctriques
Formació i habilitació específica per a cada eina

Riscos
1
1
1
2 /6
2 /6
2 /6
4
4
4
4
4
4
4
9 /10
9
9
9
10
10 /13
10
11
11
13
13
13
13
16
16
16
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Arquitecte

16
16
16
16
11 /13
2
16
16
6
16

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE
L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA

PLEC DE CONDICIONS
1
1.1.

DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC
IDENTIFICACIÓ DE LES OBRES

Projecte de rehabilitació estructural parcial de l'Alberg mare de Déu de Montserrat

1.2.

OBJECTE

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació,
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Colꞏlectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra
i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instalꞏlacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre
com a normes d’aplicació:
Tots aquells continguts al:
Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura,
aprovat pel Consell Superior de Colꞏlegis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General
d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació)
‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i adaptat a les seves obres
per la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas d'Obra Pública)
Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de l’Edificació
publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo’‘.
La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de
serveis públics, totes elles al moment de l’oferta.

1.3.

DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES
DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del
Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del
mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com
a mínim els següents documents:
Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la
Memòria:
seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a l'efecte les
mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als
assenyalats anteriorment, especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives.
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a
les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, així com les prescripcions que s'hauran de complir en
relació amb les característiques, l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips
preventius.

Amidaments:

De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

Pressupost:
Salut.

Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de Seguretat i

1.4.

COMPATIBILITAT I RELACIÓ ENTRE ELS ESMENTATS DOCUMENTS

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent
de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures
preventives, de caràcter palꞏliatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti
la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar.
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions
degudament autoritzades.
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos
Parcials.
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren.
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà alꞏlegar,
ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les
Prescripcions Tècniques Generals.
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

2.

DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) :
Evitar els riscos.
Avaluar els riscos que no es poden evitar.
Combatre els riscos en el seu origen.
Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, com també a
l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic d'atenuar la feina monòtona i
repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.
Tenir en compte l'evolució de la tècnica.
Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap.
Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, l'organització de la feina, les
condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals al treball.
Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció colꞏlectiva respecte de la individual.
Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió de les
Plànols:
mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions tècniques necessàries.
PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA - BCN - ES 1

2.1.

PROMOTOR

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, pública o
privada, que, individual o colꞏlectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de
construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor:
Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui
convenient.
Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la
documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com
autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.
Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboració del projecte i
de preparació de l'obra.
Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel contractista
amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i Salut en fase d'execució material de les mateixes.
La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador de
Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents.

2.2.

COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en
Construcció.
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració del
Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra.
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció
d’Execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte
d’obra intervinguin varis projectistes.
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D.
1627/1997, són les següents:
Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en consideració els
‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:
Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la finalitat de planificar les diferents feines o
fases de treball que es desenvolupin simultània o successivament.
Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines o fases de treball.
Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les
diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els
treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de l'Acció Preventiva que recull
l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i,
en particular, en les tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció:
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 posta en servei i el control periòdic de les instalꞏlacions i dispositius
necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels
treballadors.
La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en particular
si es tracta de matèries o substàncies perilloses.
La recollida dels materials perillosos utilitzats.
L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles.
L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de dedicar-se als diferents
treballs o fases de treball.
La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms.
Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en l'obra o a prop del lloc
de l'obra.
Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi
haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la designació de Coordinador.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos
Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones autoritzades.
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment
de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en colꞏlaboració estricta
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al
Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest
prengui, en funció de la seva autoritat, la decisió executiva que calgui.
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com
les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els
previsibles treballs posteriors (manteniment).

2.3.

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut.

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i
urbanística corresponent, redacta el Projecte.

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

PROJECTISTA

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en
què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada
amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel
Promotor.

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D.
1627/1997, són les següents:

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada
projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista:

En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar les diferents tasques o
fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o successivament.

Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els
Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització
que puguin afectar a la planificació dels treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.

En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de treball.
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Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de colꞏlaboracions parcials.
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2.4.

DIRECTOR D'OBRA

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte,
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat.
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb
la colꞏlaboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura projectada a les
característiques geotècniques del terreny.
Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, ordenant la
realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència de les condicions ambientals
en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les
instalꞏlacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut.
Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència les
instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i
solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.
Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions
del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs,
sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu
Estudi de Seguretat i Salut.
Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el Coordinador de
Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut del contractista.
Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.
Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades,
simultàniament amb el Coordinador de Seguretat.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força
per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel
Coordinador al Llibre d’incidències
Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i Salut de l’obra
finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

2.5.
CONTRACTISTA
SUBCONTRACTISTES

O

CONSTRUCTOR

(EMPRESARI

PRINCIPAL)

I

Definició de Contractista:
És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o colꞏlectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el
compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part
de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.
Definició de Subcontractista:
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el compromís
de realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del
Contractista, pel que es regeix la seva execució.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:
El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i
Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de
dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte
Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica que l’habiliti per al compliment de les
condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que
per la seva titulació o experiència haurà de tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra.
Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instalꞏlacions de l’obra dins dels límits establerts en el Contracte i
conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial Decret 1109/2007.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista podrà
incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i
presentar-los a l’aprovació del Coordinador de Seguretat.
El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el Coordinador
de Seguretat.
Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra.
Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, en particular, en
desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:
Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan referència
a la coordinació d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.
Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que
fa a la seguretat i salut a l'obra.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si
és el cas, de la Direcció Facultativa.
Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures preventives fixades en el Pla de
Seguretat i Salut (PSS) en relació amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autònoms que hagin contractat.
A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de
les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos laborals per part de les empreses
Subcontractistes.
Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el
Contractista principal exigirà als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra.
El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra han establert entre ells els medis
necessaris de coordinació.
Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
Contractistes i al Subcontractistes.
El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de Procediments i Mètodes de
Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els
mitjans auxiliars fets servir a l'obra.
El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que serà creditor de la conformitat del
Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé,
delegarà l'esmentada funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu d'obra.
El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran successivament la prelació de representació
del Contractista a l'obra.
El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les activitats preventives incloses al
present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències.
Serà responsabilitat del Contractista i del Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, l'incompliment de les
mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.
El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), així com de l'específica vigilància i
supervisió de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter
preventiu laboral, formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de protecció personal
dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Colꞏlectives i en especial, les baranes i passarelꞏles,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les
escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels
treballs constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general,
distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de
caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest
centre de treball.
El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma de dur-los a terme en el pla de
seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos
laborals i desenvolupada pel Reial Decret 604/2006.
El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i hauran de donar les instruccions
pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra
durant la realització de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a l'efecte, s'entendrà
que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del
Contractista, amb independència de qualsevol altre requisit formal.
L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut l'emplaçament del terreny, les
comunicacions, accessos, afectació de serveis, característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà
alꞏlegar en el futur ignorància d'aquestes circumstàncies.
El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a cobrir les responsabilitats que puguin
esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui
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ocasionar a tercers, tant per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així
com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra.
Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment verbals, tenint força per obligar a
tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre
d’Incidències.
En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Tècnics de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat
Sindical de Prevenció o els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes,
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos
al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.
Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o des del seu domicili particular,
seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.
També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i protecció de la mateixa, el control i
reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció
d'accessos i l'organització de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra.
El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en previsió d'incendis, pluges,
glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instalꞏlacions de la pròpia
obra o limítrofs.
El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense autorització escrita de la Direcció d’Obra
o Direcció Facultativa.
La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris especialitzats i posseïdors del carnet
de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic
especialitzat i competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació signat per
l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva
feina, en aquesta obra en concret.
Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIEAEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de
grua de l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips de treballs de
forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en possessió del carnet de gruista segons
especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen
totes i cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''.

2.6.

TREBALLADORS AUTÒNOMS

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una
activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de
realitzar determinades parts o instalꞏlacions de l’obra.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom:
Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals,
en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.
Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant
l'execució de l'obra.

Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han d'utilitzar equipament de
protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de
protecció colꞏlectiva instalꞏlats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.

2.7.

TREBALLADORS

Persona física diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal i
directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que
assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a
la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell.
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador:
El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut.
El deure d'indicar els perills potencials.
Té responsabilitat dels actes personals.
Té el dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la seguretat i salut, en
especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).
Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Té el dret a adreçar-se a l'autoritat competent.
Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels seus companys
o tercers aliens a l'obra.
Té el dret de fer us i el fruit d’unes instalꞏlacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel
personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanència a l’obra.

3.

DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL

3.1.
INTERPRETACIÓ
SEGURETAT I SALUT

DELS

DOCUMENTS

VINCULANTS

EN

MATÈRIA

DE

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra
serà el següent:
Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.
Bases del Concurs.

Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei
de Prevenció de Riscos Laborals.

Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de Seguretat i salut en
fases de Projecte i/o d’Obra.

Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials establerts en
l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuació
coordinada que s'hagi establert.

Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual
s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de treball per part dels
treballadors.
Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre
disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció individual per part dels
treballadors.
Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de salut durant
l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha.
Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):
La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i
salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que l'empresari Contractista posa a disposició dels seus
treballadors.
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Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats
durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel Coordinador de Seguretat.
Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut.
Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista.
Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per l’obra en qüestió.
Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes,
d’aplicació en l’obra.
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat,
seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà
l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
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Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització
del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra
i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.

-

Tancament del solar.

-

Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.

-

Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.

-

Ubicació d’instalꞏlacions d’implantació provisional per al personal d’obra:

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o
contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement
exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut.

-

Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).

-

Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).

-

Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,).

-

Farmaciola: Equipament.

Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un
sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués
recollit en tots.

-

Altres.

-

Llocs destinats a apilaments.

-

Àrids i materials ensitjats.

3.2.

-

Armadures, barres, tubs i biguetes.

-

Materials paletitzats.

-

Fusta.

-

Materials ensacats.

-

Materials en caixes.

-

Materials en bidons.

-

Materials solts.

-

Runes i residus.

-

Ferralla.

-

Aigua.

-

Combustibles.

-

Substàncies tòxiques.

-

Substàncies explosives i/o deflagrants.

-

Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst.

VIGÈNCIA DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com
document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que
puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista.
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i
Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.

3.3.

PLA DE SEGURETAT I SALUT DEL CONTRACTISTA

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ
DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del
R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i
Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,
continguts que en cada cas s’indiquen.

adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els

Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant:

Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, baixants de
runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids.
-

Estació de formigonat.

-

Sitja de morter.

-

Planta de piconament i/o selecció d’àrids.

-

Ubicació dels serveis públics.

Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de
circulació.

-

Situació i amplada dels carrers (reals i previstos).

-

Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat.

-

Accessos al recinte.

-

Esquema d’instalꞏlació elèctrica provisional.

-

Garites de control d’accessos.

-

Esquema d’instalꞏlació d’ilꞏluminació provisional.

-

Acotat del perímetre del solar.

-

Esquema d’instalꞏlació provisional de subministrament d’aigua.

-

Distàncies de l’edifici amb els límits del solar.

-

Edificacions veïnes existents.

Plànols en planta i seccions d’instalꞏlació de Sistemes de Protecció Colꞏlectiva.

-

Servituds.

(*) Representació cronològica per fases d’execució.

Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant:

-

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes:
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Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana en avançament
simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent
-

Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàlꞏliques i xarxes de seguretat.(*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS.
-

Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat.

-

Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*).

-

Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.

-

Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció Colꞏlectiva.

-

Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis.

-

Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils.

-

Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació.

-

Altres.
(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l’ESS.
-

Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*).

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*).

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació en l‘ESS.
-

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:

-

Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales (*).

-

Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes.

-

Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades.

(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent.
-

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales.

Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums,
xemeneies, buits d’instalꞏlacions i encofrats.
-

Altres.

Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol perimetral (*).

(*) Sistema de Protecció Colꞏlectiva preferent en forjat
-

Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.

Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts
d’encofrats horitzontals recuperables.
Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instalꞏlacions, arquetes i registres
provisionals.
-

Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat.
Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:

Passarelꞏles (ubicació i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
Abalisament i senyalització de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys.
Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors amb risc de caigudes
d’altura.
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment
posterior de l’obra executada (*).
-

Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana.

-

Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.

-

Bastides especials.

-

Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació d’equips.
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3.4.

EL ''LLIBRE D'INCIDÈNCIES''

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Colꞏlegi Professional
corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o
òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques.
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà d'estar
permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o direcció
facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de
prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el
treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran
realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut.
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra
o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als
representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels
advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels treballs, s'ha de
remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació
efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació.

3.5.
CARÀCTER VINCULANT DEL CONTRACTE O DOCUMENT DEL ''CONVENI DE
PREVENCIÓ I COORDINACIÓ'' I DOCUMENTACIÓ CONTRACTUAL ANNEXA EN MATÈRIA
DE SEGURETAT
El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista,
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb
els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre
les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o
representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun.
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El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no
serà responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o
assumeixi el Contractista.
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de
ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes
jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència,
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora
de l’esmentada jurisdicció.

4.

NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ

Per a la realització del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en el
decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació.
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El Contractista, no obstant,
afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.

4.1.

TEXTOS GENERALS

Convenis colꞏlectius.
“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de junio
de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966
(BOE 1 de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “R.D.
2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”.
“Ordenanza laboral de la construcción, vidrio y cerámica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de 1970)”,
en vigor capítols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28 de julio
(BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)”. Derogada parcialment per “Orden 28 de
diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.
“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor parts
del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de
1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 de
mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001
(BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)”.
“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27
de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)”.
“Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de
1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i
anulꞏlada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“.
“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras en
las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“.
“Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre de
1987)”.
“Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilización del asbesto en
condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.
“Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 1995)”. Complementada per
“R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.
“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.
“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”.
“Reglamento de los servicios de prevención. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per
“Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D.
780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril
de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13
de noviembre de 2004)”.

“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que comporten riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D. 1215/1997
de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)”.
“Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D.
1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de
octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.
Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.
Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres de construcció (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999 de
5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.
“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.
“Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el
trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)”.
“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos y sus
instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.
“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones
ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.
“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales (BOE de 13 de
diciembre de 2003)”.
“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”.
Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).
Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de
comitès de seguretat i salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció i
de constitució dels comitès de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por parte de los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los
elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego”.
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas”.
“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancías peligrosas por
carretera en territorio español (BOE 113 de 12 de mayo)”.
“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.
“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles de carreteras del Estado”.
“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 250 de 19 de octubre)”.
“Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.
“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de agosto)”.
Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de
contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).
“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de
adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH)”.
Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per infraccions molt greus en matèria
de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
03 de febrer de 2009).
“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la aplicación de medidas para promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”.
“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la
protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición
a vibraciones mecànicas”.
“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de
marzo de 2009)”.
“Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el
trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 de agosto de 2009)“.
''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la
Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997,
de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción (BOE 71 de
23 de marzo de 2010).''
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''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica el Reglamento (CE)
nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y
líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).''
''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).''
''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se
aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28
de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE
139 de 8 de junio de 2010).''
''Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercialización y manipulación de gases fluorados y equipos
basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010).''
''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre protección sanitaria contra
radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).''
“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.”
“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.”
“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del
Sector Público.”
''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y preparados químicos (REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).''
''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y preparados químicos (REACH).''
''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y preparados químicos (REACH).''
''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil ante el riesgo químico.''
''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica, con relación al plomo, el
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''
''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se modifica el Reglamento (CE) nº
1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas (REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).''
''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta a los
compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''
''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se modifica, en lo que respecta al
mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).''
''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica el anexo XVII del Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y preparados químicos (REACH).''
''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el anexo XIV del Reglamento
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de
las sustancias y mezclas químicas (REACH).''
''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta del acuerdo de
revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la construcción.''
''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y control integrados de la
contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.''
''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento sobre clasificación, envasado y
etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.''
''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica el Acta de los
acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos
laborales, así como sobre el Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas
en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del sector de la
construcción.''
''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la que se actualiza y
dispone la publicación del Sistema de Gestión de la Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del
Estado.''

4.2.

CONDICIONS AMBIENTALS

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 05 d’agost de 1985).
Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i vigilància mèdica en empreses amb risc
d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).
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“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.
“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de
1998”.
“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000
(BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.
“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de
mayo de 2006)”.
“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los
riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).
“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto
1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”.
“Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 286/2006,
de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 2006)”.
“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo
referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.
“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.

4.3.

INCENDIS

Ordenances municipals.
“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección Contra
Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril
de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)”.
Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).
“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de
reacción y de resistencia frente al fuego. BOE núm. 37 de 12 de febrero”.

4.4.

INSTALꞏLACIONS ELÈCTRIQUES

“Reglamento de líneas aéreas de alta tensión. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”. Rectificat:
“BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de
2008)”.
“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad:
alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.
Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries
d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).
“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per
“Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.
Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn (DOGC Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).
“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.
Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament elèctric (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).
“Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”.
“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITCBT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.
“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.
“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-BT-09 Instalaciones de
alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

4.5.

EQUIPS I MAQUINÀRIA

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de
propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.
“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de junio
de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
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“Reglamento de recipientes a presión. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D.
507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.
“Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de 11 de diciembre de
1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.
“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las
Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.
“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo
89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre
de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de desembre de
2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
“Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por la que se autoriza la
instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que
incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección Individual.
RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.
“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto
2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real Decreto
1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)”.
“Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial, por la que se autoriza
la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.
“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presión, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que
aprobó el Reglamento de aparatos de presión (BOE de 31 de mayo de 1999)”.
“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, por el que se derogan
diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de
2000)”.
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.
“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente
a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.
“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la Directiva 2010/35/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las
Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”
''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se
establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de
plaguicidas.''
''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del
Reglamento de aparatos de elevación y manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de noviembre.''
Instruccions Tècniques Complementaries:
“ITC – MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión ''Extintores de incendio'' Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de 23
de junio de 1982)”. Modificació: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31 de mayo
de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i “Orden de
10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.
“ITC – MIE – AEM1: Ascensores electromecánicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”. Modificació:
“Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorización de instalación de ascensores con máquina en
foso. Resolución de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorización de la instalación de ascensores
sin cuarto de máquinas. Resolución de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.
“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”.
“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas móviles autopropulsadas. RD
837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”.
“ITC - MIE - MSG1: Máquinas, elementos de máquinas o sistemas de protección utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de
abril de 1991)”.
“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las plataformas
elevadoras móviles de personal (PEMP)”.

4.6.

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

“Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. R.D. 1407/1992 de 20 de
noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero
(BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22 de abril
de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de
septiembre de 2000)” i “Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”.

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se
regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE
de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”.
“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual”.
“Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de la norma EN 143:2000,
Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva
89/686/CEE del Consejo (equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”.
Normes Tècniques Reglamentàries.

4.7.

SENYALITZACIÓ

“Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de
1997)”.
“Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera
de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.
Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”.

4.8.

DIVERSOS

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, relativas a los
capítulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)”.
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de
agosto de 1994)”.
“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos explosivos y sus accesorios
(BOE de 1 de julio de 1986)”.
“Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de 1998)”.
Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE núm. 292 de 6 de
diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolución de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de 2005)”,
“Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de 11 de marzo de 2006)” i “Orden
PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.
“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación de accidentes de trabajo y se
dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden
TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.
“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y datos
que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en
desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la “Orden de 29 de
abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.
“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema
de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”.
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”.
“Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el IV
Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”.
Convenis colꞏlectius.
“Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 268 de 6 de noviembre de
2009).”
''Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos, aprobados por Real Decreto
230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010).''

5.
5.1.

CONDICIONS ECONÒMIQUES
CRITERIS D'APLICACIÓ

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat
al Projecte.
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb
referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos
d’elements o operacions de difícil previsió.
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells de
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protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix.
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos
legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos
exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els
criteris tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el
present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

Prèvies als accidents.-

-

Inspeccions de seguretat.

-

Anàlisi de treball.

-

Anàlisi Estadística de la sinistralitat.

-

Anàlisi del entorn de treball.

Posteriors als accidents.-

5.2.

CERTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.

5.3.

REVISIÓ DE PREUS DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista,
es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres.

5.4.

PENALITZACIONS PER INCOMPLIMENT EN MATÈRIA DE SEGURETAT

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per ell,
duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions:

1.2.3.4.5.-

6.

MOLT LLEU

:

3% del Benefici Industrial de l’obra contractada

LLEU

:

20% del Benefici Industrial de l’obra contractada

GREU

:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

MOLT GREU

:

75% del Benefici Industrial de l’obra contractada

GRAVÍSSIM

:

Paralització dels treballadors +100% del Benefici
Industrial
de
l’obra
contractada
+
Pèrdua
d’homologació com Contractista, per la mateixa
Propietat, durant 2 anys.

CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT

-

Notificació d'accidents.

-

Registre d'accidents

Investigació Tècnica d'Accidents.
1.1.2 Tècniques operatives de seguretat.
Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors
perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene
que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre
El Factor Tècnic:
-

Sistemes de Seguretat

-

Proteccions colꞏlectives i Resguards

-

Manteniment Preventiu

-

Proteccions Personals

-

Normes

-

Senyalització

El Factor Humà:
-

Test de Selecció prelaboral del personal.

-

Reconeixements Mèdics prelaborals.

-

Formació

-

Aprenentatge

-

Propaganda

-

Acció de grup

-

Disciplina

-

Incentius

6.2.
6.1.
PREVISIONS DEL CONTRACTISTA
SEGURETAT

A L'APLICACIÓ DE LES TÈCNIQUES DE

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i
corregir els riscos d'accidents laborals.
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les
Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra.
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i
Operatives de Seguretat:

CONDICIONS TÈCNIQUES DEL CONTROL DE QUALITAT DE LA PREVENCIÓ

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment,
en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format
real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la
qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat
dels més importants:
Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.
Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal
Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió empresarial, relatius al
Control Administratiu de la Prevenció.

1.1.1 Tècniques analítiques de seguretat

Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de
les causes.

Documents vinculants, actes i/o memoràndums.
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Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

6.5.

6.3.
CONDICIONS TÈCNIQUES DELS ÒRGANS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA
COMPETENTS EN MATÈRIA DE SEGURETAT I SALUT

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat
General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en
aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al
Coordinador de Seguretat.

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra
seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalantse específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa
adjudicatària de les obres.
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació
necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que
tingui establerta pòlissa.
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció
que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important
missió.
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haurà de fixar els
àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra.
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables
tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada de
reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de dedicació
a aquestes funcions.

6.4.
OBLIGACIONS DE L'EMPRESA CONTRACTISTA COMPETENT EN MATÈRIA DE
MEDICINA DEL TREBALL
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que
haurà de reunir el centre de treball.
Respecte a les instalꞏlacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà
periòdicament el control d'existències.
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva.
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques.

COMPETÈNCIES DELS COLꞏLABORADORS PREVENCIONISTES A L'OBRA

S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més
serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola.
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella,
es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels
màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei
de Prevenció (propi o concertat).

6.6.

COMPETÈNCIES DE FORMACIÓ EN SEGURETAT A L'OBRA

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguirà si són traslladats a un nou
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació.
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast
per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.

7.
PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES
7.1.
DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINESFERRAMENTES
1.1.3 Definició
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material.
El terme equip i/o màquina també cobreix:
Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidàriament.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement
periòdic anual.

Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en condicions que
permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no
sigui una peça de recanvi o una ferramenta.

Paralꞏlelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la
seva competència:

Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present
Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).

-

Higiene i Prevenció al treball.

-

Medicina preventiva dels treballadors.

-

Assistència Mèdica.

-

Educació sanitària i preventiva dels treballadors.

-

Participació en comitè de Seguretat i Salut.

-

Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

1.1.4 Característiques
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instalꞏlació i utilització, així con les normes
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades:
Nom del fabricant.
Any de fabricació, importació i/o subministrament.
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Tipus i número de fabricació.
Potència en Kw.
Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73),
modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3
de febrer (B.O.E. de 3/3/95).

7.2.
CONDICIONS D'ELECCIÓ, UTILITZACIÓ, EMMAGATZEMATGE I MANTENIMENT
DELS EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88.

1.1.5 Elecció d’un Equip

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i Seguretat Industrial
(B.O.E. de 13/7/98).

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties
de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.
1.1.6 Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut per a la utilització pels
treballadors dels Equips de treball’‘:

1.1.7 Emmagatzematge i manteniment
Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes
en la seva ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es colꞏlocaran en el lloc assignat,
seguint les instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades,
amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable tècnic, delegat per l’usuari.

7.3. NORMATIVA APLICABLE
1.1.8 Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada en
vigor
Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea
Directiva fonamental.
Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres
sobre màquines (D.O.C.E. Núm. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de
20/6/91 (D.O.C.E. Núm. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Núm. L 175, de 19/7/93) i
93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E. Núm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text
mitjançant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E. Núm. L 207, de 23/7/98).
Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’11/12/92), modificat pel Reial Decret
56/1995, de 20 de gener (B.O.E. de 8/2/95).
Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: l’1/1/93, amb període transitori fins l’1/1/95.
Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.
Excepcions:
Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96.
Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP
C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97.
Altres Directives.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97.

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres
sobre recipients a pressió simple (D.O.C.E. Núm. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell
90/488/CEE, de 17/9/90 (D.O.C.E. Núm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.
Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’11 d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret
2486/1994, de 23 de desembre (B.O.E. de 24/1/95).
Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.
Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: l’1/1/95 amb període transitori fins l’1/1/97.
Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre
comptabilitat electromagnètica (D.O.C.E. Núm. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell
93/68/CEE i 93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Núm. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Núm.
L 126, de 12/5/92); 99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Núm. L 091, de 7/4/1999).
Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’11 de març (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995,
d’1 de desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D.
1950/1995: el 29/12/95. Entrada en vigor de l’Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.
Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres
sobre aparells de gas (D.O.C.E. Núm. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.
Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret
276/1995, de 24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).
Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb període transitori fins l’1/1/96. Entrada en vigor del R.D.
276/1995: el 28/3/95.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a l’aproximació de legislacions dels
Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives
(D.O.C.E. Núm. L 100, de 19/4/94).
Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’1 de març (B.O.E. de 8/4/96).
Entrada en vigor: l’1/3/96 amb període transitori fins l’1/7/03.
Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a l’aproximació de les legislacions
dels Estats membres sobre equips a pressió (D.O.C.E. Núm. L 181, de 9/7/97).
Entrada en vigor: 29/11/99 amb període transitori fins el 30/5/02.
Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, relatives a
l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió sonora de màquines i
materials utilitzats en les obres de construcció.
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E.
de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de
12/4/96).
Entrada en vigor: En funció de cada directiva.
Sobre utilització de màquines i equips per al treball:
Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la
utilització pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Núm. L 393, de 30/12/89), modificada per
la Directiva del Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Núm. L 335/28, de 30/12/95).
Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).
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Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per l’apartat 2 de l’Annex l i els apartats 2 i 3 de l’Annex II, que entren en vigor
el 5/12/98.
1.1.9 Normativa d’aplicació restringida
Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la
qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Màquines,
referent a màquines, elements de màquines o sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91).
Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-3 del
Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de manutenció (B.O.E. de 9/6/89).
Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77),
modificada per dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per l'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E
20/4/1981)
Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-2
del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de
17/7/03).
Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció Tècnica
Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues mòbils
autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03).
Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matèria de
normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).
Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball
(B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anulꞏlada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny.
BOE de 21 de juny de 2001.
Barcelona, 20 de desembre del 2018

J.M.Mir Casasnovas

Arquitecte
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Rehabilitació Edifici B Alberg M.Dèu Montserrat
Pressupost Seguretat i Salut
Desembre 2018

Rehabilitació Edifici B Alberg M.Dèu Montserrat
Pressupost Seguretat i Salut
Desembre 2018

PRESSUPOST

Data: 20/12/18

OBRA

01

Rehabilitació edifici B Alberg SiS

CAPÍTOL

01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Pàg.:

1

u

Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de
cassoleta de policarbonat amb respiradors i recolzament nasal,
adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de D
roscats a la muntura, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN
168 (P - 5)

8,49

10,000

84,90

2 H1432012

u

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 6)

20,26

25,000

506,50

3 H1445003

u

Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 7)

1,56

15,000

23,40

4 H1446004

u

Semimàscara de protecció filtrant contra partícules, homologada
segons UNE-EN 149 (P - 8)

13,78

10,000

137,80

5 H1447005

u

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136
(P - 9)

11,75

10,000

117,50

6 H144D205

u

Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 10)

1,06

30,000

31,80

7 H144E406

u

Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 11)

2,96

30,000

88,80

8 H145E003

u

Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 (P - 12)

3,12

60,000

187,20

9 H1474600

u

Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 13)

16,18

10,000

161,80

10 H147D102

u

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354 (P - 14)

52,12

25,000

1.303,00

Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362,
UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 (P - 15)

552,41

u

4,000

u

Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358,
UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 (P - 16)

34,72

10,000

347,20

13 H147L015

u

Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic (P - 17)

25,67

10,000

256,70

14 H147M007

u

Arnès de seient solidari a equip de protecció individual per a prevenció
de caigudes d'alçada, homologat segons UNE-EN 813 (P - 18)

123,10

5,000

615,50

CAPÍTOL

01.01

6.071,74

OBRA

01
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CAPÍTOL

03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H1512010

m2

Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta
ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de

Pàg.:

2

2 H1512013

m2

Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda perimetral
de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte d'acer i corda
de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

17,76

100,000

1.776,00

3 H1512212

m

Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)

16,36

10,000

163,60

4 H151A1K1

m2

Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs (P - 22)

5,83

25,000

145,75

5 H152J105

m

Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

6,29

80,000

503,20

6 H152U000

m

Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 24)

2,58

100,000

258,00

7 H154M029

u

Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de
tauler de fusta amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

249,46

4,000

997,84

8 H16C0003

dia

Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S (P - 26)

1,95

2,000

3,90

9 HBBAA005

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

38,64

10,000

386,40

10 HBBAA007

u

Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

32,19

10,000

321,90

11 HBBAB115

u

Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 34)

37,51

10,000

375,10

12 HBBAC005

u

Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 35)

30,96

6,000

185,76

13 HBBAE001

u

Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 36)

6,07

5,000

30,35

14 HM31161J

u

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 44)

49,85

6,000

299,10

2.209,64

12 H147K602

TOTAL

Data: 20/12/18
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs (P - 19)

1 H1424340

11 H147D405

PRESSUPOST

TOTAL

10,19

10,000

CAPÍTOL

01.03

5.548,80

OBRA
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CAPÍTOL
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IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

101,90

EUR

EUR
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PRESSUPOST

1 HQU1E370

2 HQU1B350

u

u

Data: 20/12/18

Pàg.:

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 50)

222,21

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 46)

222,21

1,000

1,000

3

222,21

222,21

3 HQU1D390

u

Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i
llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial (P - 48)

222,21

1,000

222,21

4 HQU1E170

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb
aixeta i taulell (P - 49)

70,13

6,000

420,78

Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes,
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 45)

66,00

5 HQU1B150

mes

6,000

396,00

6 HQU1D190

mes

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 47)

78,38

6,000

470,28

7 H6AA2111

m

Tanca mòbil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigó, i
amb el desmuntatge inclòs (P - 29)

3,04

20,000

60,80

8 HBB20005

u

Senyal manual per a senyalista (P - 30)

13,40

1,000

13,40

9 HBBA1511

u

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecànicament i amb el desmuntatge
inclòs (P - 31)

20,35

5,000

101,75

PRESSUPOST

u

Cadena de delimitació de zona de perill amb baules de polietilè, de
color vermell i blanc alternats, amb un suport cada 5 m i amb el
desmuntatge inclòs (P - 37)

3,84

50,000

192,00

11 HRE22100

u

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre aproximat entre 95 i
125 cm, amb estructura de fustes lligades entre si amb filferro, de 2 m
d'alçària mínima, col·locades sobre material amb funció d'enconxat,
amb el desmuntatge inclòs (P - 51)

44,16

20,000

883,20

12 HRE22300

u

Protecció individual de tronc d'arbre de perímetre màxim 100 cm, amb
pneumàtics reciclats, amb el desmuntatge inclòs (P - 52)

84,60

20,000

1.692,00

EUR

Pàg.:

4

13 H222B432

m3

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb
les terres deixades a la vora (P - 28)

8,01

7,200

57,67

14 HD111E31

m

Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de paret estructurada,
àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 50 mm, fins
a pericó o clavegueró (P - 38)

18,24

20,000

364,80

15 HFB26355

m

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal,
de 6 bar de pressió nominal, sèrie SDR 11, UNE-EN 12201-2,
connectat a pressió, amb grau de dificultat mig, utilitzant accessoris de
plàstic, col·locat al fons de la rasa i amb el desmuntatge inclòs (P - 39)

5,83

40,000

233,20

16 HG22RB1K

m

Tub corbable corrugat de PVC, de 50 mm de diàmetre nominal, aïllant
i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 3 J, resistència
a compressió de 250 N, muntat com a canalització soterrada (P - 40)

1,82

40,000

72,80

17 HG31718A

m

Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació SZ1-K (AS+), unipolar, de secció 1 x 25 mm2, amb coberta
del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, per a seguretat i
salut, col·locat en tub i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

6,54

40,000

261,60

18 HG380907

m

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla
de connexió a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 42)

11,67

10,000

116,70

19 HG42439H

u

Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A
d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0.3 A, de desconnexió
fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de
defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN
61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN,
desmuntatge inclòs (P - 43)

104,73

6,000

628,38

20 EG6P1144

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 2P+T, de 32 A i 200-250 V
de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col.locada (P - 3)

17,20

6,000

103,20

21 EG6P1344

u

Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 32 A i 200-250
V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de
protecció de IP-44, col.locada (P - 4)

23,57

6,000

141,42

22 EG144102

u

Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera
de nou mòduls i muntada superficialment (P - 1)

30,69

6,000

184,14

23 EG418M9B

u

Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus
PIA corba MA, bipolar (2P), de 25 kA de poder de tall segons UNE-EN
60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN
(P - 2)

81,38

6,000

488,28

24 K12CAAAA

dia

Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada,
autopropulsada amb motor de gasoil, de 20 m d'alçària màxima de
treball i 9.8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de
dimensions 150x75 cm (P - 53)

345,31

20,000

6.906,20

TOTAL

CAPÍTOL

01.04

14.455,23
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CAPÍTOL

05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

1 H16F3000

10 HBC1E001

Data: 20/12/18

TOTAL

CAPÍTOL

h

Presencia al lloc de treball de recursos preventius (P - 27)
01.05

27,79

100,000

2.779,00
2.779,00

EUR

Rehabilitació Edifici B Alberg M.Dèu Montserrat
Pressupost Seguretat i Salut
Desembre 2018

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/12/18

Pàg.:

1

NIVELL 2: CAPÍTOL
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
CAPÍTOL

01.01

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

6.071,74

CAPÍTOL

01.03

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

5.548,80

CAPÍTOL

01.04

IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

CAPÍTOL

01.05

DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL
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14.455,23
2.779,00
28.854,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
28.854,77
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: OBRA
Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
OBRA
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28.854,77
28.854,77

EUR
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ANNEX 9: ESTUDI CROMÀTIC DE LA FAÇANA

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE
L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA

ESTUDI CROMÀTIC DE LES FAÇANES

Neteja de la superfície de la façana de taques d’humitat (fongs) i pintat de la mateixa amb pintura al silicat
Les escales d’emergència cal fregar les pintures antigues, eliminar el rovell i pintar-les de nou.

2. COLORS PROPOSATS PER A LA REHABILITACIÓ
Els colors actuals de la façana son el F4.10.70, un color que no te els fons rosat de l’original i que s’aproxima mes
al color de la pedra de Montjuic de l’edifici A, pel cos central de l’edifici B

1. INTRODUCCIÓ
Les actuacions de rehabilitació de l’edifici B afecten a una part del conjunt que no està protegit patrimonialment.
Es tracta d’un edifici construït als anys 1960 i reformat al 1987, amb una façana acabada amb un arrebossat
pintat amb pintura amb dos colors, un pel cos rectangular i altre als cossos circulars dels extrems.
Els colors actuals, tot i que estan bastant degradats per les inclemències meteorològiques son color que donen un
fons neutre com a fons de l’edifici A, l’edifici que te la protecció patrimonial, que te una façana neoclàssica amb
carreus de pedra natural, de Montjuic.

El E8.20.59 pels cossos laterals corbats, un color que tampoc te el to vermellós de l’estat actual, i fa un contrast
equilibrat amb el color triat pel cos central.

F4.10.70

2. COLORS ACTUALS
Els colors actuals de la façana son el E2.04.79 ala zona central de l’edifici B i el D5.25.55 al cossos extrems en
forma de semicercle, d’acord amb la Carta de colors 5051 de PROCOLOR, carta utilitzada per la catalogació de
les façanes de l’eixample, al llibre “Els Colors de l’Eixample”, que s’ha utilitzat com a guia per la tria dels colors
propossats per a la rehabilitació.

E2.04.79

E8.20.59

Per les baranes i les estructures exteriors metàl·liques s’utilitzarà un color
D5.25.55

3. ACTUACIÓ QUE ES FARÀ A LA REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA:
Cal sanejar les zones de la estructura on s’han produït fissures per rovell de les armadures, eliminant els morters
o formigons que els recobreixen fins arribar a l’acer, passivar-ho i reconstruir els volums amb morters de
reparació.
Els dintells i escopidors amb peces trencades cal reparar-los o substituir-los.
Substitució de fusteria actual per una que permeti col·locar vidres amb cambra, per millorar les condicions de
comportament tèrmic de l’edifici. Aquesta fusteria serà de color blanc.
Cal eliminar de la façana conductes i tubs d’instal·lacions, l’aparell dels compressors de les neveres.
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PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE
L'ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA

SI 6 RESISTÈNCIA AL FOC DE LA ESTRUCTURA
La resistència al foc de l’estructura serà, com a mínim:
Tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales

MESURES CONTRA INCENDIS
1

altura de evacuación del
edificio

INTRODUCCIÓ

Les actuacions de la reforma no comporten cap modificació significativa de la llicència d’activitats, ja que es
manté la mateixa distribució d’habitacions, disminuint lleugerament el nombre de llits, en afegir un bany en dos
habitacions a cada planta, la planta baixa no es modifica, i la planta semisoterrani es modifica mantenint els usos,
eliminant algunes dependències secundaries com uns banys i unes cabines de traducció simultània.
A la sala d’actes, s’elimina la pendent del paviment fent una sala plana, i afegint una sortida d’emergència a peu
pla, millorant les sortides existent que es feien pujant unes escales al costat de l’escenari.
En tots els elements afectats per la reforma hem aplicat els criteris actuals de prevenció d’incendis

2.

Plantas sobre rasante

SEGURETAT EN CAS D’INCENDI. PRESTACIONS

Aplicarem el criteri del CTE DB SI Seguridad de Incendios per a obres de reforma:
6 En las obras de reforma en las que se mantenga el uso, este DB debe aplicarse a los elementos del edificio
modificados por la reforma, siempre que ello suponga una mayor adecuación a las condiciones de seguridad
establecidas en este DB.
Analitzarem les exigències del CTE DB SI a la estructura que tractem, per tal de fer tot el que es pugui fer per
millorar la seguretat global de l’edifici:
A continuació es relacionen els aspectes més importants de la seguretat en cas d’incendi de l’edifici, ordenats per
exigències bàsiques SI que afecten a la reforma:
SI 1 PROPAGACIÓN INTERIOR:
4 Reacción al fuego de los elementos constructivos, decorativos y de mobiliario:
Sostres i parets: C-s2,d0
Paviments: Efl
SI 3 EVACUACIÓN DE OCUPANTES:
Plantes habitacions (1, i 2).
La ocupació d’aquestes plantes d¡es de 57 persones a cada una d’elles. La planta segona pot rebre 40 persones
provinents del edifici A, amb el que els passadissos han de suportar una circulació de fins a 100 persones en cas
de emergència. L’amplada mínima es de 100/200 = 0.5 . Mínim 1 m. Al projecte l’amplada es de 1,2 m

Uso del sector de incendio considerado
Vivienda unifamiliar (2)
Residencial Vivienda, Residencial Público, Docente,
Administrativo

Plantas de sótano

≤15 m

R30

R30

R 120

R 60

≤28 m

>28 m

R 90

R 120

Caldrà que als llocs on es modifiquin els revestiment de la estructura es doni un tractament o un revestiment per
garantir aquestes condicions.
Les habitacions en edificis residencials s’han de considerar sectors d’incendi.
Tabla 1.1 Condiciones de compartimentación en sectores de incendio
Uso previsto del edificio
o establecimiento
Residencial Público

Condiciones
La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 2.500 m2.
- Toda habitación para alojamiento, así como todo oficio de planta cuya dimensión yuso
previsto no obliguen a su clasificación como local de riesgo especial conforme a SI 1-2,
debe tener paredes EI 60 y, en establecimientos cuya superficie construida exceda de 500
m2, puertas de acceso EI2 30-C5.

Els nous envans de les habitacions i el passadís de planta primera i segona i les portes d’accés les habitacions
hauran de complir aquestes característiques.
Degut a la complexitat del conjunt d’edificis, i la singularitat dels espais de l’edifici A, existeixen unes portes de
sectorització en el pas entre els dos edifici a l’alçada de planta primera i planta segona, que en una revisió de
bombers es va indicar que no complien en tenir un vidre a la part superior de les portes.
Es substituirà aquestes portes, i els vidre per unes portes certificades EI2 30-C5 i un envà que compleixi la
resistència al foc EI-60 com element de sectorització.
S’invertirà el sentit d’obertura de les portes, considerant que la via d’evacuació es de l’edifici A a l’edifici B, i no al
contrari com està ara, ja que l’edifici B te dos sortides alternatives, mentre que l’edifici A només te una escala
oberta a les dues plantes.
Per tal de que les escales exteriors compleixin la normativa del DB-SI com escales protegides, cal que les portes
que donen accés tinguin una EI 60

Les portes de sortida d’aquestes plantes han de tenir una capacitat per a 100 persones, amb un amplada mínima
de 80 cm. Les portes del projecte tenen 80 cm.

Es renovaran els equips de manegues i extintors, la senyalització i la il·luminació d’emergència per que compleixi
el Document Basic.

Les unes plantes tenen dues sortides alternatives, una a cada extrem del passadís que porten a unes escales
exteriors. Aquestes escales en cas de que tota la evacuació de l’edifici es produeixi per una sola escala, a la zona
mes baixa ha de tenir una capacitat per evacuar 160 persones, el que demana una amplada mínima d’1 metre,
per una escala amb alçada d’evacuació de 4 plantes en sentit descendent.

A la documentació gràfica està senyalitzada els elements de prevenció i els recorreguts de sortida fins els espais
exteriors. Cap recorregut te una distància fins a la sortida mes allunyada superior a 25 m.

La planta baixa te dues sortides de planta directament al espai exterior, per una ocupació màxima de 80
persones, amb amplades de pas de 90 cm. Les portes tenen un mecanisme d’obertura amb palanca antipànic, i
obren cap a l’exterior.
La sala d’actes, amb capacitat màxima per a 150 persones, te dues sortides: una pel lateral i altre pel fons de la
sala que per un passadís arriba a la sortida de l’edifici. Les, amb amplades de pas de 90 cm a les portes i 1,2 m al
passadís, que compleixen els mínims de pas de les amplades de les vies d’evacuació.
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TOM III
ANNEX 9: PROJECTES D’INSTAL·LACIONS:
9.1 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
9.2 FONTANERIA (AIGUA FREDA I CALENTA SANITARIA)
9.3 INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS
9.4 SANEJAMENT
9.5 BAIXA TENSIÓ IIL·LUMINACIÓ
9.6 GAS COMBUSTIBLE (GN)
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9.1 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
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DOCUMENT I - GENERALITATS

2.

NORMATIVA A COMPLIR

1. OBJECTE DEL PROJECTE
La següent normativa és d’aplicació a la instal·lació projectada:
L’objecte del present projecte és la definició de les solucions que es proposen per a la realització de les instal·lacions

a)

Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i les seves

Instruccions Tècniques

de climatització per aconseguir el control d’unes condicions ambientals adequades en el edifici habilitat com a alberg

Complementàries(ITE) del Decret Reial 1027/2007 de 20 de Juliol de 2007 i les seves posteriors

situat al Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-51, 08620 Barcelona.

modificacions.

També es defineixen les especificacions dels equips, components i materials que constitueixen les instal·lacions a preveure.

b)

aïllament tèrmic.

Forma part de l’objectiu del projecte la valoració dels treballs d’instal·lació per la qual cosa es dóna un pressupost
detallat del contingut dels diferents sistemes de les instal·lacions.
El projecte es compon dels següents documents:

Memòria Descriptiva:

c)

Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques. Instruccions Complementàries MI IF.

d)

Decret 21/2006 d'Ecoeficiència de la Generalitat.

e)

Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.

f)

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret núm. 842/2002 del 2 d'Agost de 2002).

g)

Decret 417/2000, de 27 de desembre de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’estableixen amb caràcter
d’urgència els condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de massa

En aquest document es descriu l’edifici amb els locals afectats per les instal·lacions, la filosofia de funcionament de
la instal·lació i els equips i sistemes projectats, s’especifiquen les bases de càlcul i paràmetres de partida adoptats i
es defineixen els mètodes utilitzats per al càlcul. En un apartat o Annex de càlculs s’inclouen tots els fulls de càlcul

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) - Condicions tèrmiques en els edificis / Norma Reglamentària d'Edificació sobre

d’aigua en corrent d’aire amb producció d’aerosols per a la prevenció de la legionel·losi.
h)

Real Decret 909/2001, de 27 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i
control de la legionel·losi.

generats pel projecte.
Tots els equips materials i components de les instal·lacions objecte d’aquest projecte compliran les disposicions particulars que els hi

Plecs de Condicions:
S’indiquen les Especificacions tècniques dels diferents elements de la instal·lació, comprenent les

siguin d’aplicació a més de les prescrites en les Instruccions Tècniques Complementàries ITE i les derivades del desenvolupament i
aplicació del Reial Decret 1328/1995.

característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge.
Igualment s’inclou un plec de Condicions Generals, on s’inclouen les condicions contractuals i
administratives del projecte.

DOCUMENT II: MEMORIA DESCRIPTIVA

En el Protocol de Control de Qualitat i Proves s’inclouen els criteris d’acceptació i rebuig dels materials a
instal·lar (control de materials), els criteris d’acceptació o rebuig del muntatge d’aquests materials (control

3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

d’execució), i el conjunt de fitxes a complimentar per l’instal·lador en el moment de la realització de la
posada en marxa i proves de les instal·lacions (control de posada en marxa i proves).
Amidaments i Pressupost
Estat d’amidaments, on es detallen el número d’unitats de cada partida agrupades segons les zones
definides en el projecte.
Preus unitaris dels materials i ma d’obra.
Pressupost valorat de les instal·lacions.
Plànols
Plànols indicatius del recorregut de les instal·lacions, comprenent plànols de les diferents plantes,
esquemes de principi i detalls constructius.
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Nom de l’alberg
Titular
Adreça
Telèfon de contacte
Tipus d’activitat
Persona de contacte

Alberg Mare de Déu de Montserrat
Agència Catalana de la Joventut
Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-51, 08620 Barcelona
93 4838358
Hosteleria
Ignasi Moreno i Marc Mundet

Per aconseguir la màxima eficiència energètica en l’àmbit de sectorització cada habitació, espai tindrà el seu propi
regulador de temperatura. La planta baixa i els espais comuns edifici de la torre antiga no disposaran de sistema
de climatització ni renovació d’aire mecànica.
Les zones climatitzades indicades per els serveis tècnics de l’Agència Catalana de la Joventut seran les habitacions,
menjador i auditori de l’edifici posterior. Per indicacions dels tècnics del serveis de l’Agència Catalana de la
Joventut, els lavabos, zones de pas i zones de servei, no es climatitzaran.
Els sistema de dispersió de calor de l’auditori del soterrani s’ha realitzat seguint les indicacions dels serveis tècnics
del de l’Agència Catalana de la Joventut mantenint la configuració del sistema actual, conducte d’impulsió que
recorre per l’exterior i retorn per sota el terra de l’auditori. El projecte de remodelació de l’edifici contemplarà posar
unes reixetes al terra per les comportes de retorn.
El capítol que segueix descriu les condicions tècniques i reglamentàries que s'han de tenir en compte en l'execució
de les instal·lacions necessàries i en l'ocupació dels materials adequats. Per això, i en compliment del que disposa
l'R.D. 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament d'Instal·lacions TÈRMIQUES EN ELS EDIFICIS
(RITE) i les seves Instruccions tècniques complementàries (IT), es realitza el present projecte d'aquesta
instal·lació, en el qual es descriuran les diferents seccions que la composen, la seva manera de funcionament i els
càlculs justificatius tant del dimensionament dels materials utilitzats com els del compliment de la legislació vigent
pel que fa a aprofitament energètic i altres aspectes fonamentals.

El present projecte té com a objecte descriure i dissenyar les instal·lacions de climatització de l’Alberg Mare de
Déu de Montserrat de l’Agència Catalana de la Joventut.
El projecte contempla climatitzar les diferents àrees indicades pels serveis tècnics de l’Agència Catalana de la
Joventut i deixant el sistema actual de calefacció actual en les diferents àrees no climatitzades.

4. COEFICIENTS DE TRANSMISSIÓ TÈRMICA
La determinació del coeficient de transmissió tèrmica global es realitza en funció dels coeficients de transmissió
dels tancaments descrits als càlculs justificatius. Les zones suficientment calefactades no permetran que al seu

El sistema de climatització serveix per obtenir unes temperatures, condicions d’humitat i qualitat de l’aire
confortables pel cos humà, i per aconseguir aquestes condicions s’escalfa o refreda l’aire ambient i es generen
renovacions d’aquest.

través es produeixin pèrdues de calor que posteriorment hagin de ser aportades per les màquines de climatització

L’edifici a climatitzar serà l’edifici posterior, anomenat B en el projecte, deixant fora d’aquest àmbit l’edifici
protegit per patrimoni.

Segons els càlculs realitzats als fulls de càlculs, el valor de transmissió tèrmica global de l’edifici resulta ser inferior

L’edifici B, consta de tres àrees clarament diferenciades, la sala auditori a planta semisòtan, el menjador situat a
planta baixa i les habitacions, situades a planta 1 i planta 2.
El sistema de climatització distribuirà el calor i fred al llarg de les diferents zones de l’edifici amb un circuit
frigorífic que connectarà les maquines exteriors amb els splits interiors i els climatitzadors a instal·lar, l’aire que
circula a traves d’aquests equips és el responsable del calor o fred de les estàncies.
Els conductes que distribueixin aquest fluid al llarg de edifici tindran tal recorregut que permet dividir i tancar les
diferents zones mitjançant claus de pas.
En l’edificació distingirem com a primera zonificació de la climatització la zona de l’auditori, el menjador i la zona
on es troben les habitacions, a les plantes primera i segona. L’edifici catalogat per patrimoni no es subjecte de cap
instal·lació nova.

instal·lades a tal efecte. S'han considerat les pèrdues per part de les parets exteriors així com els tancaments de
separació amb altres locals no calefactats.
al coeficient obtingut per la interpolació adaptada al factor de forma real de l'edifici, que és el màxim exigit, relativa
a condicions tèrmiques en els edificis.

5. JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CÀLCUL.
5.1 Temperatura dels locals:

Area

Densitat
ocupació

Ocupació prevista
segons
CTE-DB-SI

m2

m2/persona

Persones

170.75

1 p/ 3m2

57

456

1641.6

1 p/ 1,5m2

115

920.5

3313.92 736.42

IDA 3
IDA 3 EXTRACCIÓ EXTRACCIÓ FRED CALOR
(dm3/s) (m3/H)
(dm3/s)
(m3/H)
KW
KW

Independentment de les condicions normatives actualment en vigor a l’estat espanyol, els càlculs s’han dut a
terme per tal de dimensionar la maquinaria i instal·lacions per unes possibles condicions futures, diferents a les
actuals. Així doncs s’ha tingut en compte que a l'hivern, la temperatura de les zones calefactades no sobrepassarà
els 21º o 22º segons sala, i a l'estiu no serà mai inferior als 23º.

DESCRIPCIÓ
PLANTA -1
AUDITORI

364.8

1313.28

29.88 29.88

2651.136

31.07 31.07

PLANTA 0
RESTAURANT 172.6

5.2 Aïllament tèrmic:

PLANTA P1

Es tindran en compte les pèrdues tèrmiques horàries globals pel conjunt de conduccions que discorren per locals

B101

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

no calefactats, no superarà el 5% de la potència útil instal·lada.

B102

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B103

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

5.3 Regulació:

B104

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

El control de temperatura es realitzarà mitjançant termòstats per zones, habitacions i control centralitzat de tots els

B105

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B106

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B107

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B108

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B109

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B110

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B111

13,00

2 persones

4

32

115,2

25,6

92,16

1,63

1,63

climatitzadors/splits.

6. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ
En aquest apartat es detallarà per sobre la instal·lació dels aparells de climatització continguts en aquest projecte.

PLANTA P2

La climatització es realitzarà mitjançant un sistema VRV per les habitacions i sales comunes de l’alberg, i la

B201

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

ventilació es realitzarà mitjançant unitats d’extracció d’aire i unitats de ventilació amb recuperació de calor de l’aire

B202

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

extret.

B203

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B204

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B205

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B206

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B207

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B208

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B209

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B210

16,00

2 persones

6

48

172,8

38,4

138,24

2,00

2,00

B211

13,00

2 persones

4

32

115,2

25,6

92,16

1,63

1,63

El consum de l’aparell, i en conseqüència, el dimensionat de les línies elèctriques i el calibre de les proteccions
contra contactes directes i indirectes, queda justificat en el projecte elèctric.
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Capacitat frigorífica: 45 kW
Capacitat calorífica: 50 kW
Sistema 2: Restaurant
Marca: Mitsubishi Electric
Model: PUHY-P400YNW-A
Capacitat frigorífica: 45 kW
Capacitat calorífica: 50 kW
Sistema 3: Habitacions i Producció d’ACS
Marca: Mitsubishi Electric
Model: PURY-P350YNW-A
Capacitat frigorífica: 40 kW
Capacitat calorífica: 45 kW
Sistema 4: Habitacions P2
Marca: Mitsubishi Electric
Model: PUMY-P140YKM4
Capacitat frigorífica: 16.28 kW
Capacitat calorífica: 18.05 kW
Sistema 4: Habitacions P1
Marca: Mitsubishi Electric
Model: PUMY-P140YKM4
Capacitat frigorífica: 16.28 kW
Capacitat calorífica: 18.05 kW

7. CONDICIONS DE DISSENY
Per a la realització del present projecte i per a la selecció de l'equip i de la maquinària per l'acondicionament d'aire
s'han fixat les següents condicions de disseny. Valors estàndard corresponents a la ciutat de Barcelona.
7.1 Condicions climatològiques
6.1 Ubicació
Les unitats condensadores es situaran a la coberta plana de la sala d’aigües, les unitats interiors (evaporadores)
estaran distribuïdes per les diferents sales a climatitzar, de l’alberg.
6.2. Conductes i difusors
Els conductes seran de tipus Climaver Neto , xapa els exteriors i xapa helicoïdal a ventilació (tots ells aïllats
segons RITE) i les reixes i difusors seran d’alumini anonitzat.
6.3. Aparells
Resum característiques màquines aire condicionat.
Sistema 1: Auditori
Marca: Mitsubishi Electric
Model: PUHY-P400YNW-A

Temperatura seca verano 34,0 °C
Temperatura húmeda verano 25,6 °C
Percentil condiciones de verano 5,0 %
Temperatura seca invierno 0,0 °C
Percentil condiciones de invierno 99,0 %
Variación diurna de temperaturas 8,4 °C
Grado acumulados en base 15 – 15°C 977 días-grado
Orientación del viento dominante N
Velocidad del viento dominante 3,60 m/s
Altura sobre el nivel del mar 25,00 m
Latitud 41° 2’ Norte

7.2 Coeficients de transmissió tèrmica

Respecte l’auditori, el climatitzador s’ha ubicat a dintre de la sala de calderes, que es a on estava ubicada la unitat

En l'estudi de la càrrega tèrmica del present projecte s'han utilitzat els següents coeficients de transmissió tèrmica

antiga per tal de poder aprofitar els conductes existents.

globals de l'edifici:

Les unitats d’extracció d’aire viciat estaran situades en el menjador i l’auditori, es situaran segons plànols. Les

* Vidre k = 2,90 Kcal/h m2/ºC

unitats de recuperació de calor estaran situades a diferents punts de l’alberg per optimitzar el recorregut de la

* Coberta k = 1,32 Kcal/h m2/ºC

xarxa de conductes (veure plànols).

* Paret k = 1,10 Kcal/h m2/ºC
* Sòl k = 1,40 Kcal/h/m2/ºC

8.2. Conductes i difusors

* Envà k = 1,90 Kcal/h/m2/ºC

Els conductes seran de tipus Climaver Neto i de xapa els exteriors (tots ells aïllats segons RITE) i les reixes i
difusors seran d’alumini anonitzat, i reixetes intumescents.

7.3 Nivells d'ocupació
8.3. Característiques de diferents extractors i recuperadors de calor.
Les places totals son 132. Repartides segons plànols i càlculs.

CLIMATITZADOR AUDITORI (CL-02)
7.4 Ventilació
El valor de ventilació fixada ha estat d’acord amb el RITE. Segons la sala de treball s’ha analitzat la ventilació
necessària, amb IDA3, tal com es mostra a l’annex de càlculs. Pel que fa als dormitoris, l’edifici funciona com a
alberg i es va construir molt abans de l’entrada en vigor del CTE, realitzar le modificacions pertinents per a ventilar
les habitacions seria molt costòs i contraproduent. S’assimilen les habitacions com si fossin d’un habitatge, les

Marca: Mitsubishi Electric
Model: AHU-30kW
CLIMATITZADOR RESTAURANT (CL-01)
Marca: Mitsubishi Electric
Model: AHU-30kW

obertures de les finestres donen la superfície suficient per a poder renovar l’aire.
7.5 Il·luminació
El valor de la il·luminació adoptat ha estat entre 15W i 35 W per metre quadrat, segons la sala de treball, tal com

9. TENSIO DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
La tensió del subministrament serà de 3 x 400/230 V

es mostra a l’annex de càlculs.
10.- ANNEX DE CÀLCULS
8.- VENTILACIÓ

Com a part del projecte, s’entregarà, en format pdf, els càlculs tèrmics.

Segons criteris tècnics, donat la complexitat de la instal·lació a executar per dificultats de pasos i recorreguts la
ventilació amb recuperació de calor es farà únicament a les zones nobles de l’edifici, com son l’auditori i el
restaurant. A les plantes habitacions s’ha previst realitzar una ventilació natural amb finestres a façana.
El tractament de l’aire viciat a Auditori i Restaurant es filtra i es tractar amb climatitzadors amb recuperació de
calor, aconseguint d’aquesta manera reduir el número de maquinaria i circuits per fer el tractament de l’aire

11.- RESUM
Amb tot l’expressat tant en la memòria com en els plànols, s’espera haver aconseguit una suficient descripció de
l’objecte del present projecte d’acord amb el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i demés
disposicions afectades en la instal·lació.

interior.
L’aire d’extracció de les zones comunes de banys i dels banys de les habitacions serà extret a l’exterior, per
façana o obertures naturals i no serà recuperat.
L’aire de les sales climatitzades serà recuperat mitjançant un conjunt d’unitats de ventilació amb recuperació de

Barcelona, Desembre 2018

calor. Una xarxa de conductes recollirà l’aire d’extracció de les sales climatitzades i l’enviarà als recuperadors de
calor d’aire, de la mateixa manera, una xarxa de conductes que parteix dels recuperadors, s’encarregarà d’enviar
aire exterior tractat tèrmicament i filtrat (en els recuperadors de calor) cap a les sales climatitzades.
El Peticionari
8.1 Ubicació
El climatitzador del restaurant s’ha ubicat en l’únic espai adequat per a tal fi, annex al propi restaurant donat les
característiques de l’edificació existent.
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D’AIGUA DE CONSUM ALBERG MARE DE DEU DE
MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut

2.
DOCUMENT I - GENERALITATS

NORMATIVA A COMPLIR

La següent normativa és d’aplicació a la instal·lació projectada:

1. OBJECTE DEL PROJECTE



BOPB ordenança del medi ambient de Barcelona. 2 de maig de 2011



Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.



Ordenança municipal de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i les
instal·lacions.



RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad contra incendis en los establiments industrials. (RSCIEI).



Ordenances de Metropolitanes de l’Edificació.



Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995, de 24 de març, de desenvolupament de la Llei 20/1991,
de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d’aprovació del Codi d’Accessibilitat.



Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques
Complementàries(ITE) del Decret Reial 1027/2007 de 20 de Juliol de 2007 i les seves posteriors
modificacions.



Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) - Condicions tèrmiques en els edificis / Norma Reglamentària d'Edificació
sobre aïllament tèrmic.



Reglament de Seguretat per a Plantes i Instal·lacions Frigorífiques. Instruccions Complementàries MI IF.



Decret 21/2006 d'Ecoeficiència de la Generalitat.

S’indiquen les Especificacions tècniques dels diferents elements de la instal·lació, comprenent les



Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.

característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge.



Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret núm. 842/2002 del 2 d'Agost de 2002).



Decret 417/2000, de 27 de desembre de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’estableixen amb caràcter
d’urgència els condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de massa d’aigua
en corrent d’aire amb producció d’aerosols per a la prevenció de la legionel·losi.



Real Decret 909/2001, de 27 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i
control de la legionel·losi.

Amb la present memòria, plec de condicions, estat d’amidaments i plànols, es pretén facilitar una descripció
general de les característiques principals de les instal·lacions contra incendis de l’edifici del present projecte, per
facilitar la seva comprensió als industrials adjudicataris.
L’objecte del present projecte és la definició de les solucions que es proposen per a la realització de les instal·lacions
d’aigua de consum en l’edifici habilitat com a alberg. També es defineixen les especificacions dels equips,
components i materials que constitueixen les instal·lacions a preveure. Forma part de l’objectiu del projecte la
valoració dels treballs d’instal·lació per la qual cosa es dóna un pressupost detallat del contingut dels diferents
sistemes de les instal·lacions.
El projecte es compon dels següents documents:

Memòria Descriptiva:
En aquest document es descriu l’edifici amb els locals afectats per les instal·lacions, la filosofia de funcionament de
la instal·lació i els equips i sistemes projectats, s’especifiquen les bases de càlcul i paràmetres de partida adoptats i
es defineixen els mètodes utilitzats per al càlcul. En un apartat o Annex de càlculs s’inclouen tots els fulls de càlcul
generats pel projecte.

Plecs de Condicions:

Igualment s’inclou un plec de Condicions Generals, on s’inclouen les condicions contractuals i
administratives del projecte.
En el Protocol de Control de Qualitat i Proves s’inclouen els criteris d’acceptació i rebuig dels materials a
instal·lar (control de materials), els criteris d’acceptació o rebuig del muntatge d’aquests materials (control
d’execució), i el conjunt de fitxes a complimentar per l’instal·lador en el moment de la realització de la
posada en marxa i proves de les instal·lacions (control de posada en marxa i proves).
Amidaments i Pressupost
Estat d’amidaments, on es detallen el número d’unitats de cada partida agrupades segons les zones
definides en el projecte.
Preus unitaris dels materials i ma d’obra.
Pressupost valorat de les instal·lacions.
Plànols
Plànols indicatius del recorregut de les instal·lacions, comprenent plànols de les diferents plantes,
esquemes de principi i detalls constructius.
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Tots els equips materials i components de les instal·lacions objecte d’aquest projecte compliran les disposicions particulars que els hi
siguin d’aplicació a més de les prescrites en les Instruccions Tècniques Complementàries ITE i les derivades del desenvolupament i
aplicació del Reial Decret 1328/1995.

DOCUMENT II: MEMORIA DESCRIPTIVA
3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

Nom de l’alberg
Titular
Adreça
Telèfon de contacte
Tipus d’activitat
Persona de contacte

Alberg Mare de Déu de Montserrat
Agència Catalana de la Joventut
Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-51, 08620 Barcelona
93 4838358
Hosteleria
Ignasi Moreno i Marc Mundet

adequadament per permetre la seva identificació. Si es disposa armari o arqueta del comptador general, s’haurà
d’allotjar al seu interior.
El filtre de la instal·lació general ha de retenir els residus de l'aigua que puguin donar lloc a corrosions en les
canalitzacions metàl·liques. S'instal·larà a continuació de la clau de tall general. Si es disposa armari o arqueta del
comptador general, ha d'allotjar-se al seu interior.
El filtre haurà de ser de tipus Y amb un llindar de filtrat comprès entre 25 i 50 μm, amb malla d'acer inoxidable i
bany d'argent, per evitar la formació de bacteris i autonetejable. La situació del filtre ha de ser tal que permeti
realitzar adequadament les operacions de neteja i manteniment sense necessitat de tall de subministrament.
Es preveurà la instal·lació adequada per a una connexió d'enviament de senyals per a lectura a distància del
comptador. Abans del comptador es disposarà una clau de tall i després del comptador es disposarà una vàlvula
de retenció. El ramal general d'aigua freda sanitària sortirà de l’armari del comptador i recorrerà en instal·lació
enterrada fins que entrarà a l’edifici pel terra de la planta soterrani, per la zona de sota rampa, on en instal·lació
superficial vista recorrerà la sala d’instal·lacions d’aigua.
A l'entrada del ramal general a l'edifici es disposarà una clau de pas general que tallarà el pas de l'aigua a la
totalitat de l'edifici. En la sala d’aigües s’ha previst la instal·lació de 2 dipòsits de 3000lts cadascú per acumulació
d’aigua freda en cas de tall de suministre de la companyia. Aquest aigua acumulada es realitzarà un tractament
mitjançant cloració. Abans de la omplerta del sistema s’ha previst la instal·lació d’un equip de la casa CILLIT AQA.
A la sortida de dipòsits, dintre de la sala de calderes s’ha previst la instal·lació un grup de pressió mutlicelular per
sobrepressionar tota la xarxa de tal manera que tant l’ACS com l’AFS mantinguin la pressió constant, evitant
d’aquesta manera la mescla d’aigües en diferents punts.

El present projecte té com a objecte descriure i dissenyar la instal·lació d’aigua de consum de l’edifici B de l’Alberg
Mare de Déu de Montserrat de l’Agència Catalana de la Joventut, deixant fora d’aquest àmbit l’edifici protegit per
patrimoni.
L’edifici B, consta de tres àrees clarament diferenciades, la sala auditori a planta semisòtan, el menjador situat a
planta baixa i les habitacions, situades a planta 1 i planta 2.
Aquesta instal·lació s’ha estudiat tenint en compte que en el disseny es procedirà segons la normativa vigent, tant
les que fan referència a les instal·lacions contra incendis, com les de la resta d’instal·lacions que puguin intervenirhi.
4. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ

A partir del grup de pressió sortirà el ramal general que recorrerà pel sostre de la planta soterrani fins el muntant
general, que recorrerà vertical des de la planta soterrani fins a la planta segona, on circularà pel fals sostre
d’aquesta planta fins a buscar els diferents punts d’instal·lacions de cada lavabo. A la part inferior dels muntants
s’instal·laran claus de tall i dispositius de retenció per tal de facilitar la sectorització de la instal·lació i per tal
d’evitar retorns de l’aigua. En la part superior dels muntants s’instal·laran dispositius de purga, automàtics o
manuals, amb un separador o cambra que redueixi la velocitat de l'aigua facilitant la sortida de l'aire i disminuint
els efectes dels possibles cops d’ariet.
Dels acumuladors sortiran els ramals generals d'aigua calenta sanitària per abastir
tots els punts que en precisin a l’edifici. La instal·lació d'aigua calenta sanitària recorrerà paral·lela a la instal·lació
d'aigua freda sanitària, i segons el mateix sistema.
Paral·lelament a aquestes dues instal·lacions anirà el circuit de retorn de l'aigua calenta sanitària, que permetrà la
recirculació constant d'aigua calenta, per tal de minimitzar el temps d'espera en qualsevol del punts de consum
de l’alberg.

La connexió per a la instal·lació d’aigua sanitària de l’edifici es realitzarà directament a la companyia
subministradora, per mitjà d’un comptador d’aigua, que s’instal·larà en un armari d’us exclusiu ubicat a prop de la
façana de la finca en la zona d’accés de vehicles a l’edifici. D’es d’aquest punt anirà soterrada fins a la zona dels
dipòsits d’acumulació.

A l’entrada dels ramals d’aigua freda i aigua calenta a cada dependència amb aparells sanitaris, es disposaran
claus de pas per independitzar-los dels altres. Els ramals de les diferents instal·lacions recorreran paral·lelament
sempre que puguin, i adoptaran pel recorregut més curt i rectilini possible.

L'escomesa de la instal·lació d’aigua sanitària, disposarà com a mínim dels elements següents:

Tots els punts de consum que ho permetin incorporaran una petita clau de regulació que permetrà independitzarlos de la resta d'instal·lació, cosa que facilitarà eventuals treballs de manteniment i reposició.

- Una clau de presa o un collarí de presa en càrrega, sobre la canonada de distribució de la xarxa exterior de
subministrament que obri el pas a l'escomesa.
- Un tub d'escomesa que enllaçarà la clau de presa amb la clau de tall general.
- Una clau de tall a l'exterior de la propietat.
La clau de tall general, que s’instal·larà a l’escomesa, servirà per interrompre el subministrament a l'edifici, i
estarà situada dins de la propietat, en una zona d'ús comú, accessible per a la seva manipulació i assenyalada

Totes les canonades en el seu recorregut per falsos sostres, s'aïllaran per evitar condensacions, amb coquilla de
fibra tipus Armacell, de gruixos adequats als diàmetres d'aquestes, segons la normativa vigent i depenent de si les
canonades són d'aigua freda sanitària (el gruix serà de 9 mm.) o aigua calenta sanitària (el gruix serà com a mínim
de 22 mm.)

Les canonades que circulin en sentit vertical, encastades per les parets de les habitacions i resta de dependencies,
aniran protegides amb tub de p.v.c. corrugat, de color blau per a l'aigua freda, de color vermell per a l'aigua
calenta i de color negre per a l’aigua descalcificada.
Es preveuran passatubs adequats als tubs d’aigua sanitària que recorrin en instal·lació enterrada, per a
l’alimentació de la làmina d’aigua del jardí.
5. PECULIARITATS DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA SANITÀRIA
5.1. Dilatació
En els ramals d’aigua freda sanitària, aigua calenta sanitària i circuit de retorn, es muntaran les grapes i brides
necessàries de manera que permetin la lliure dilatació dels tubs, tant en els muntants generals com en els ramals
de distribució de cada planta.
5.2. Materials
Els materials que s'utilitzin en els tubs i en les aixetes de les instal·lacions interiors estaran preparats per a
suportar, com a mínim, una pressió de treball de 15 Kg/cm2, en previsió de la resistència necessària per a
suportar la pressió de servei i la dels cops d'ariet.
Es necessari que siguin resistents a la corrosió i totalment estables en el decurs del temps, pel que fa referència a
les seves propietats físiques (resistència, rugositat, etc...), tampoc hauran d’alterar cap de les propietats de l’aigua
(gust, olor, potabilitat...).
La instal·lació d’aigua potable es realitzarà mitjançant una distribució per canonades amb recirculació d’aigua
calenta segons planols.
Ubicació

Aïllament de canonades d’AFS
S‘aïllaran totes les canonades d’aigua freda per evitar condensacions. No s’aïllaran les canonades de buidat,
sobreeixidors i sortides de vàlvula de seguretat en l’interior de les centrals tècniques. També es deixaran sense aïllar
les canonades de baixada de alimentació als aparells sanitaris.
L’aïllament escollit és a base de camisa aïllant sintètica de 9 mm amb barrera de vapor, amb accessoris aïllats a
base del mateix material.
En l’interior de les sales de màquines de les canonades s’acabaran amb pintura de colors normalitzats segons norma
DIN.
Una cop acabada la instal·lació de les canonades, aquestes es senyalitzaran amb cinta adhesiva de colors
normalitzats, segons normes DIN, en trams de 2 a 3 metres de separació i coincidint sempre en els punts de registre,
tocant a vàlvules o elements de regulació.
AIGUA CALENTA SANITÀRIA (ACS)
Producció d’ACS
La producció d’ACS es realitzarà mitjançant la producció amb el sistema d’aerotèrmia a través de 3 unitats tipus hidrokits de 15kw,
també es dissenya un sistema de reoclçalcemnt i producció de calefacció per a l’edifici A amb caldera marca Buderus Logamax Plus de
45Kw. El sistema es dissenya amb acumuladors de 1000lts marca Lapesa.

Distribució de l’ACS

Existirà una sala específica per ubicar la sala de calderes a planta sòtan.

Es preveu la instal·lació d’una vàlvula mescladora de 4 vies tipus TA-MATIC per garantir la impulsió a 54ºC i un
retorn a 50ºC. El material emprat en la xarxa de distribució d’aigua calenta sanitària serà de les mateixes
característiques grafiades a planos.

Distribució d’AFS

En l’interior de cada local amb consum s’efectuarà una distribució de canonades d’aigua calenta sanitària, paral·lela a

Des del comptador s’efectua una distribució fins a dos dipòsits d’acumulació de 3.000l cadascun, amb clorador,

la de l’aigua freda, pel fals sostre i amb baixades verticals encastades d’alimentació als aparells sanitaris.

desincrustador. Des d’aquest espai va a parar a la sala de calderes on es troba el grup de pressió per alimentar
l’edifici B per una banda i l’edifici A per un altre ramal.

Aïllament de canonades

S’instal·larà un equip desincrustador en substitució del descalcificador habitual, per així redyuir costos de

sobreeixidors i sortides de vàlvula de seguretat en l’interior de les centrals tècniques. També es deixaran sense aïllar
les canonades de baixada d’alimentació als aparells sanitaris.

manteniment i desperdici d’aigua.
Exemple d’instal·lació equips CILLIT-AQA TOTAL 4500

S’aïllaran les canonades dels circuits d’aigua calenta i retorn segons RITE. No s’aïllaran les canonades de buidat,

L’aïllament escollit és a base de camisa aïllant d’espuma elastomèrica de gruix segons plànols, amb accessoris
aïllats a base del mateix material.
Tots els materials, accessoris i elements de les instal·lacions han de ser homologats oficialment.
Els tubs d'aigua freda sanitària, d’aigua calenta sanitària i circuit de retorn seran de polipropilè, i compliran amb
normativa vigent. Les vàlvules seran del tipus "esfera total".
5.3. Hipòtesi de disseny
Pel disseny i càlcul de la instal·lació s'han considerat els següents cabals d'aigua als diferents punts de consum:

En el recorregut del muntant d’aigua freda fins a nivells superiors, es realitzaran les derivacions corresponents per
alimentar als lavabos i els punts de consum de la cuina amb necessitat d’aquesta instal·lació en cada planta, amb
recorreguts horitzontals per sostres i falsos sostres i baixades verticals d’alimentació als aparells.
Per a alimentació als aparells sanitaris, el sistema utilitzat ha estat el d’efectuar recorreguts horitzontals per l’interior
de falsos sostres de passadissos fins a cada grup de serveis i fins a cada punt d’alimentació als aparells sanitaris,
amb baixades verticals encastades per a cada aparell o punt de consum.
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Pel disseny de la xarxa de canonades s'han fixat velocitats màximes de l'aigua de 2,5m/s a les escomeses i
canonada d'alimentació general, en els trams generals de distribució interior de 1 m/s com a màxim i no inferior a
0,5 m/s en les columnes i derivacions a cada punt de consum.
El coeficient de simultaneïtat es calcula aplicant la formula:

Essent “n” el número d'aparells que s'alimenten.
Pel càlcul de la pèrdua de càrrega de la instal·lació s’ha utilitzat la taula de pèrdues de càrrega de la casa
comercial de la canonada de Polipropilè (PP) “NIRON”. Aquest diagrama relaciona el cabal (m³/h), la velocitat del
fluid a l’interior de la canonada, el diàmetre de la canonada i la pèrdua de càrrega.
En tot moment es seguirà l'esquema dels plànols i el traçat representat en els plànols d'obra. Davant qualsevol
dubte es consultarà amb la Direcció Tècnica de l'Obra.
La càrrega H no es manté de forma constant, sinó que una part s'utilitza per vèncer les resistències que s'oposen
al desplaçament del líquid. Aquestes resistències poden ser degudes a les singularitats de la instal·lació, o al
fregament produït en els tubs. El càlcul de la pèrdua de càrrega ve donada per la següent fórmula:

Essent:
PC = Pèrdua de càrrega
V = Velocitat
K = Coeficient variable pels diferents accessoris.
Una elevada velocitat en les conduccions provocaria un fregament important i sorolls molestos.
La velocitat dependrà també de la pressió, doncs si la pressió creix, augmentarà la velocitat del líquid dins del tub.
En el present projecte s'ha dissenyat preveient una velocitat de 1 a 1,5 m/s i procurat que en cap moment es
superi els 2m/s.
6.- RESUM
Amb el que s'ha especificat en la present memòria, així com el que indica en el plec de condicions, estat
d’amidaments i plànols, que s'aporten, queden de manifest totes les condicions necessàries per a les diferents
instal·lacions, la seva seguretat i el seu correcte funcionament.

Barcelona, Desembre de 2018

El Peticionari
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9.3 INSTAL·LACIÓN CONTRA INCENDIS
INDEX
DOCUMENT I - GENERALITATS
1. OBJECTE DEL PROJECTE
2. NORMATIVA A COMPLIR
DOCUMENT II: MEMORIA DESCRIPTIVA
3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI
4. EXTINTORS MOBILS
5. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA.
6. DETECCIÓ AUTOMÀTICA

MEMÒRIA PER A L’EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
CONTRA INCENDIS ALBERG MARE DE DEU DE
MONTSERRAT

7. XARXA DE BOQUES D’INCENDI EQUIPADES BIE-25
8.- HIDRANT EXTERIOR
9. INSTAL·LADORS i MANTENIDORS
10. RESUM

TITULAR: Agència Catalana de la Joventut

12 - PROJECTE EX. REHAB. EDIFICI B. ALBERG MARE DE DÉU MONTSERRAT- BCN - MEMORIA

2.

NORMATIVA A COMPLIR

DOCUMENT I - GENERALITATS
1. OBJECTE DEL PROJECTE

La següent normativa és d’aplicació a la instal·lació projectada:



BOPB ordenança del medi ambient de Barcelona. 2 de maig de 2011



Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.



Ordenança municipal de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i les
instal·lacions.

En aquest document es descriu l’edifici amb els locals afectats per les instal·lacions, la filosofia de funcionament de



Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió i Instruccions Tècniques ITC-BT.

la instal·lació i els equips i sistemes projectats, s’especifiquen les bases de càlcul i paràmetres de partida adoptats i



RD 2267/2004, Reglamento de Seguridad contra incendis en los establiments industrials. (RSCIEI).

es defineixen els mètodes utilitzats per al càlcul. En un apartat o Annex de càlculs s’inclouen tots els fulls de càlcul



CTE. Codi Tècnic de l’Edificació.

generats pel projecte.



Ordenances de Metropolitanes de l’Edificació.



Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis, (RITE), i Instruccions Tècniques Complementaries ITE (Reial
Decret 1027/2007, de 20 de juliol.



Codi d’Accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995, de 24 de març, de desenvolupament de la Llei 20/1991,
de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i
d’aprovació del Codi d’Accessibilitat.



Ordenança de la Seguretat i Higiene en el treball.



Reglament d’Instal·lacions de Protecció Contra Incendis. Real Decret 1.942/1993, de 5 de Novembre.



Ordenança Reguladora de Les Condicions de Protecció Contra Incendis (BOPB 5-04-2008).

Amb la present memòria, plec de condicions, estat d’amidaments i plànols, es pretén facilitar una descripció
general de les característiques principals de les instal·lacions contra incendis de l’edifici del present projecte, per
facilitar la seva comprensió als industrials adjudicataris.

Memòria Descriptiva:

Plecs de Condicions:
S’indiquen les Especificacions tècniques dels diferents elements de la instal·lació, comprenent les
característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge.
Igualment s’inclou un plec de Condicions Generals, on s’inclouen les condicions contractuals i
administratives del projecte.
En el Protocol de Control de Qualitat i Proves s’inclouen els criteris d’acceptació i rebuig dels materials a
instal·lar (control de materials), els criteris d’acceptació o rebuig del muntatge d’aquests materials (control
d’execució), i el conjunt de fitxes a complimentar per l’instal·lador en el moment de la realització de la
posada en marxa i proves de les instal·lacions (control de posada en marxa i proves).
Amidaments i Pressupost
Estat d’amidaments, on es detallen el número d’unitats de cada partida agrupades segons les zones
definides en el projecte.
Preus unitaris dels materials i ma d’obra.
Pressupost valorat de les instal·lacions.
Plànols
Plànols indicatius del recorregut de les instal·lacions, comprenent plànols de les diferents plantes,
esquemes de principi i detalls constructius.

DOCUMENT II: MEMORIA DESCRIPTIVA
3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

Nom de l’alberg
Titular
Adreça
Telèfon de contacte
Tipus d’activitat
Persona de contacte

Alberg Mare de Déu de Montserrat
Agència Catalana de la Joventut
Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-51, 08620 Barcelona
93 4838358
Hosteleria
Ignasi Moreno i Marc Mundet

Es consideraran adequats, per cada una de las classes de foc, els agents extintors segons la norma UNE 23.1101:1996. La ubicació dels mateixos es pot observar en els plànols de planta, col·locats i instal·lats segons el CTEDB-SI4.

5. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA.

La instal·lació serà fixa, estarà proveïda de font pròpia d’energia i haurà d’entrar automàticament en
funcionament al produir-se una fallida d'alimentació a la instal·lació d' enllumenat normal, entenent-se per fallida
el descens de la tensió d'alimentació per sota del 70% del seu valor nominal.
La instal·lació complirà les condicions de servei, que s'indiquen durant 1 hora, com a mínim, a partir del instant en
que es produeixi la fallida.
Les característiques exigibles a aquests aparells seran les establertes en UNE
20.062.73. Aparells autònoms per enllumenat de emergència y UNE 20.392.75.
Aparells autònoms per enllumenat d'emergència amb làmpades fluorescents.
La instal·lació d’enllumenat d’emergència està contemplada en el projecte de la instal·lació elèctrica.
6. DETECCIÓ AUTOMÀTICA

La instal·lació de detecció automàtica s’ha dissenyat per la seva implantació en totes les dependències de l’edifici,
a l’objecte de poder detectar possibles incendis; la instal·lació constarà del següents elements:
El present projecte té com a objecte descriure i dissenyar la instal·lació CONTRA INCENDIS de l’edifici B de l’Alberg
Mare de Déu de Montserrat de l’Agència Catalana de la Joventut, deixant fora d’aquest àmbit l’edifici protegit per
patrimoni.

Disposarà de detectors òptics de fums en general a totes les dependències de l’edifici.

L’edifici B, consta de tres àrees clarament diferenciades, la sala auditori a planta semisòtan, el menjador situat a
planta baixa i les habitacions, situades a planta 1 i planta 2.

Disposarà de detectors termovelocimètrics a les zones de cuina, o bé en zones on no es puguin instal·lar altres
detectors d’incendis per la presencia de fums, vapors, etc. Disposarà de polsadors d’alarma als passadissos i locals
de risc especial.

Aquesta instal·lació s’ha estudiat tenint en compte que en el disseny es procedirà segons la normativa vigent, tant
les que fan referència a les instal·lacions contra incendis, com les de la resta d’instal·lacions que puguin intervenirhi.

Els equips de control i senyalització tindran un dispositiu que permeti l'activació manual i automàtica dels
sistemes d'alarma. Els sistemes automàtics de detecció d’incendi i les seves característiques i especificacions
s’ajustaran a la Norma UNE 23.007

El conjunt de la instal·lació contra incendis consta dels següents conceptes:

El sistema de comunicació d’alarma permetrà transmetre una senyal diferenciada generada voluntàriament des
d´un lloc de control. La senyal serà en tot cas visible quan el nivell de soroll on sigui rebuda superi els 60 dB.
El nivell sonor de la senyal i l’òptic, en el seu cas permetran que sigui rebuda en l’àmbit de tot el centre.
El sistema de comunicació de l’alarma disposarà de dues fonts d’alimentació, amb les mateixes condicions que les
establertes pels sistemes manuals d’alarma, poden ser la font secundaria comú amb la del sistema automàtic de
detecció i dels sistema manual d’alarma o dels dos.

- Extintors mòbils
- Enllumenat d’emergència
- Detecció automàtica
- Xarxa boques d’incendi equipades BIE-25

- Hidrant exterior

4. EXTINTORS MOBILS

Es disposaran d' extintors en nombre suficient, d'eficàcia 21A-113B, repartits segons s'indica en els diferents
plànols, de manera que el recorregut real des del lloc d’evacuació fins a un extintor, no superi els 15 m.
Els extintors es disposaran de forma que puguin ésser utilitzats de forma ràpida i fàcil. Sempre que sigui possible
es situaran en els paraments, de manera tal que l'extrem de l' extintor es trobi a una alçada sobre el terra de
menys de 1,70 m. i estaran convenientment senyalitzats amb cartell indicatiu segons les normes UNE
corresponents.
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Els sistemes manuals d’alarma d’incendi estaran constituïts per un conjunt de polsadors que permetran provocar
voluntàriament i transmetre una senyal a una central de control i senyalització permanentment vigilada, de tal
manera que sigui fàcilment identificable la zona en que sigui activat el polsador.

7. XARXA DE BOQUES D’INCENDI EQUIPADES BIE-25

L’escomesa per a la xarxa de distribució d’aigua contra incendis es realitzarà directament a la companyia
subministradora i abastirà la instal·lació de BIE-25 i de ruixadors automàtics.

8.- HIDRANT EXTERIOR

A l’entrada del ramal d’escomesa a l’edifici s’alimentarà directament la instal·lació d’un ramal
que abastirà la xarxa de BIE 25 de la totalitat de l’edifici. Els tubs de la xarxa de boques d’incendi equipades,
circularan adossats per la part alta de la paret i pel fals sostre de les diferents plantes i derivarà a cada una de les
boca d’incendi equipades.
Els armaris seran del tipus homologat i normalitzat per la companyia subministradora d’aigües. Es col·locaran de
manera que el centre de l’armari quedi com a màxim a una alçada de 1,5 metres amb relació al terra.
Es mantindrà al voltant de cada boca d’incendi equipada, una zona lliure d’obstacles que permetrà l’accés i
maniobra a les mateixes sense dificultat.
El sistema de Boques d’Incendi Equipades haurà de ser sotmès abans de la seva posada en marxa a una prova
d’estanqueïtat i resistència mecànica, situant la xarxa a una pressió estàtica igual a la màxima de servei i com a
mínim a 10 Kg./cm2, mantenint la pressió de prova durant 2 hores. La situació de les mateixes es pot veure en els
plànols de planta.
Donades les característiques d’utilització i ocupació de l’edifici i la normativa d’incendis es obligatori la instal·lació
de BIE’S de 25 mm. de diàmetre i 20 m. De mànega semirígida no autocolapsable. La distribució de les mateixes,
garanteix la cobertura total de tos els punts des de almenys una d’elles, considerant com radi d’acció d’aquest, la
longitud de la seva mànega incrementada en 5 m. Per això, la ubicació de les mateixes es tal que el recorregut des
de qualsevol punt protegit de l’interior de les diferents plantes fins la BIE més propera, no es superior a 25 m. La
distància màxima entre cada BIE i la seva més propera no serà superior a 50 m.

D'acord amb el Decret 241/1994 de 26 de Juliol sobre condicionants urbanístics i de protecció contra incendis,
complementaris a la NBE-CPI-96, al tractar-se d’edificis que reben públic, es preceptiva la instal·lació d’un hidrant
d’incendis a menys de 100 metres de l’hotel.
En els carrers de la zona on es troba l’edifici, ja disposen d’instal·lació d’hidrants a menys de 100 metres de
l’edifici.

9. INSTAL·LADORS i MANTENIDORS
La instal·lació de tots els aparells, equips, i els seus components, ressenyats en aquest projecte, amb excepció
dels extintors portàtils, haurà de portar-se a terme per instal·ladors autoritzats.
Al final de la instal·lació, les empreses instal·ladores hauran de complimentar un contracte de manteniment. Per
això aquestes empreses estaran legalment autoritzades per actuar com empreses mantenidores d’instal·lacions
contra incendis.

10.- RESUM
Amb el que s'ha especificat en la present memòria, així com el que indica en el plec de condicions, estat
d’amidaments i plànols, que s'aporten, queden de manifest totes les condicions necessàries per a les diferents
instal·lacions, la seva seguretat i el seu correcte funcionament.

Els components i accessoris de les BIE’S seran de tipus normalitzats d’acord amb les especificacions de les normes
UNE-EN 671-1:1994. Les boques d’incendi dispensaran els següents elements:
Armari metàl·lic: La mànega es troba allotjada en armari metàl·lic construït amb xapa d’acer pintat de color
vermell incendi. Aquest armari portarà un cèrcol d’acer pintat amb pany. El frontal de l’armari serà de vidre, amb
la inscripció “TRENQUI’S EN CAS D’INCENDI”, i mantindrà en el seu interior una devanadera per 20 m. de mànega i
suport per la llança.
Vàlvula: La vàlvula es de seient, de pas angular, construïda en alumini i de diàmetre de 1” per les de 25 mm.
Aquesta vàlvula va proveïda d’una connexió per instal·lar un manòmetre d’escala de 0 a 16 Kg./cm2.
Barcelona, Desembre de 2018

Mànega: La mànega serà del tipus semirígida no autocolapsable de 20 m. De llargada, amb ràcords d'alumini tipus
Barcelona en els seus extrems per les BIE’S de 25 mm.
Llança: La llança es de triple efecte, raig boira i tancament.
La mànega, la llança i la vàlvula es troben en tot moment acoblades entre si i connectades a la xarxa
d’abastament pressuritzada fins la vàlvula de tall. L’abastament d’aigua es realitzarà de forma directa amb
escomesa d’us exclusiu per incendis. Pel càlcul de la demanda exigida al sistema de BIE’S s’han agafat els
següents paràmetres de disseny:
BIE’S de 25 mm.
Autonomia de funcionament: 2 BIE’S en funcionament simultani durant 60 minuts.
Coeficient de descàrrega: pressió residual mínima en el forat de sortida de la llança = 3,5 Bar.
Pèrdua de càrrega màxima de la mànega = 0,5 Bar.
Cabal mínim = 1,6l/seg.
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DOCUMENT I - GENERALITATS

2.

NORMATIVA A COMPLIR

1. OBJECTE DEL PROJECTE
La següent normativa és d’aplicació a la instal·lació projectada:
Amb la present memòria, plec de condicions, estat d’amidaments i plànols, es pretén facilitar una descripció
general de les característiques principals de les instal·lacions de sanejament de l’edifici del present projecte, per
facilitar la seva comprensió als industrials adjudicataris.
L’objecte del present projecte és la definició de les solucions que es proposen per a la realització de les instal·lacions
de sanejament a un edifici habilitat com a alberg. També es defineixen les especificacions dels equips, components
i materials que constitueixen les instal·lacions a preveure. Forma part de l’objectiu del projecte la valoració dels
treballs d’instal·lació per la qual cosa es dóna un pressupost detallat del contingut dels diferents sistemes de les
instal·lacions.
El projecte es compon dels següents documents:

Memòria Descriptiva:
En aquest document es descriu l’edifici amb els locals afectats per les instal·lacions, la filosofia de funcionament de



BOPB ordenança del medi ambient de Barcelona. 2 de maig de 2011



Llei 20/2009 de 4 de desembre de Prevenció i Control Ambiental de les Activitats.



Ordenança municipal de la intervenció integral de l’administració municipal en les activitats i les
instal·lacions.



Ordenances de Metropolitanes de l’Edificació.



Codi Tècnic de l’Edificació (CTE) - Condicions tèrmiques en els edificis / Norma Reglamentària d'Edificació
sobre aïllament tèrmic.



Llei de Protecció de l’Ambient Atmosfèric.



Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió (Decret núm. 842/2002 del 2 d'Agost de 2002).



Decret 417/2000, de 27 de desembre de la Generalitat de Catalunya, pel qual s’estableixen amb caràcter
d’urgència els condicions tecnicosanitàries aplicables als aparells i equips de transferència de massa d’aigua
en corrent d’aire amb producció d’aerosols per a la prevenció de la legionel·losi.



Real Decret 909/2001, de 27 de juliol, pel que s’estableixen els criteris higiènic-sanitaris per a la prevenció i
control de la legionel·losi.

la instal·lació i els equips i sistemes projectats, s’especifiquen les bases de càlcul i paràmetres de partida adoptats i
es defineixen els mètodes utilitzats per al càlcul. En un apartat o Annex de càlculs s’inclouen tots els fulls de càlcul
generats pel projecte.

Plecs de Condicions:
S’indiquen les Especificacions tècniques dels diferents elements de la instal·lació, comprenent les

El disseny de la instal·lació, el dimensionat i l’execució garantiran les exigències bàsiques de la normativa vigent
actualment.

característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge.
Igualment s’inclou un plec de Condicions Generals, on s’inclouen les condicions contractuals i
administratives del projecte.



Document Bàsic HS5 del Codi Tècnic de l’Edificació (R.D. 314/2006) “Evacuació d’aigües”.

En el Protocol de Control de Qualitat i Proves s’inclouen els criteris d’acceptació i rebuig dels materials a



Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els
edificis.



DECRET 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.

instal·lar (control de materials), els criteris d’acceptació o rebuig del muntatge d’aquests materials (control
d’execució), i el conjunt de fitxes a complimentar per l’instal·lador en el moment de la realització de la
posada en marxa i proves de les instal·lacions (control de posada en marxa i proves).

El traçat, característiques i dimensionat de les diferents xarxes de la instal·lació queda indicat en els plànols.

Amidaments i Pressupost
Estat d’amidaments, on es detallen el número d’unitats de cada partida agrupades segons les zones

DOCUMENT II: MEMORIA DESCRIPTIVA

definides en el projecte.
Preus unitaris dels materials i ma d’obra.
Pressupost valorat de les instal·lacions.
Plànols
Plànols indicatius del recorregut de les instal·lacions, comprenent plànols de les diferents plantes,
esquemes de principi i detalls constructius.

3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

Nom de l’alberg
Titular
Adreça
Telèfon de contacte
Tipus d’activitat
Persona de contacte

Alberg Mare de Déu de Montserrat
Agència Catalana de la Joventut
Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-51, 08620 Barcelona
93 4838358
Hosteleria
Ignasi Moreno i Marc Mundet

La pendent de la xarxa serà d’un mínim d’un 2% tan en els col·lectors enterrats com en els col·lectors penjats, en
algun cas puntual la pendent dels col·lectors penjats es podrá reduir al 1%.
La distribució de la xarxa penjada del sostre, garantirà connexions que evitin els 90 graus i anirà segons els
recorreguts reflectits en els plànols, garantint que el pendent de la xarxa penjada del sostre no interfereixi amb la
resta d’instal·lacions.
Els passos per parets o forjats es realitzaran amb contratubs i quan les parets o sostres separin sectors d’incendi
diferents, es disposaran collarins intumescents en tots els casos.
Criteris generals i materials instal·lats
Els baixants seran de PVC multicapa, llisos tipus EN1453-M1 en tots els casos que calgui substituír els existents.
El material utilitzat per a la xarxa de col·lectors penjats del sostre de la planta soterrani seran tubs de PVC
multicapa llisos tipus UNE-EN1401, així com la part enterrada en rases, sota el terreny o sota la solera, sent la
pendent mínima de tots ells del 2%. Les trobades dels diferents col·lectors es resoldran amb peces especials,
tipus T i els canvis de direcció amb colzes, ambdós registrables.
No es permetrà sota cap circumstància els empelts, curvatura de tubs ni escalfaments. Tots els aparells sanitaris,
disposaran de sifó individual per evitar la transmissió d’olors de la xarxa de sanejament. La xarxa horitzontal
penjada disposarà d’abraçadores i maneguins compensadors de les dilatacions, així com de sifons enregistrables
previs a la sortida a través de la paret de la façana.
La xarxa enterrada a la planta soterrani, es realitzarà segons la UNE-EN1401, aquesta connexió es realitzarà amb
tub per a de pressió i vàlvules antiretorn. El material utilitzat per a la xarxa de baixants d’aigües fecals serà tub de
PVC sanitari EN1453-M1 d'Adequa Uralita o similar.

El present projecte té com a objecte descriure i dissenyar la instal·lació de sanejament de l’edifici B de l’Alberg
Mare de Déu de Montserrat de l’Agència Catalana de la Joventut, deixant fora d’aquest àmbit l’edifici protegit per
patrimoni.

Els desguassos dels aparells sanitaris fins als col·lectors o baixants, es realitzaran amb tub de PVC sanitari
EN1453-M1 d'Adequa Uralita o similar, amb accessoris encolats del mateix material.
La xarxa de col·lectors penjats, i el tram enterrat, es realitzarà amb tub de PVC de pressió segons norma UNEEN1401, amb accessoris encolats del mateix material.
5. CÀLCULS JUSTIFICATIUS.

L’edifici B, consta de tres àrees clarament diferenciades, la sala auditori a planta semisòtan, el menjador situat a
planta baixa i les habitacions, situades a planta 1 i planta 2.

Dimensionat de la xarxa d’aigües fecals:

Aquesta instal·lació s’ha estudiat tenint en compte que en el disseny es procedirà segons la normativa vigent, tant
les que fan referència a les instal·lacions contra incendis, com les de la resta d’instal·lacions que puguin intervenirhi.

Els càlculs justificatius així com la documentació gràfica del projecte s’ha desenvolupat segons el CTE (Codi tècnic
de l’edificació) El resultat del càlcul per a cada un dels baixants així com dels diferents trams dels col·lectors,
queda reflectit en els respectius plànols de planta. Els diàmetres dels conductes de desguàs que uneixen cada
aparell sanitari amb els baixants són els següents:

4. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ
Escomesa
La connexió de les xarxes de sanejament de l’edifici es realitzarà per la façana de l’edifici, per les canalitzacions ja
existents, tal i com es pot veure en el plànol corresponent.
Prèvia a la sortida del ramal de l’edifici, a cada una de les xarxes, es disposarà un sifó general registrable. Entre la
connexió del ramal i el sifó general es disposarà obligatòriament una canonada de ventilació sense sifó ni
tancament que comunicarà amb l’atmosfera a l’alçada de la coberta si es posible.
Xarxa vertical i desguassos
Els baixants efectuaran el seu recorregut per patis i buits destinats a aquesta finalitat, i especialment en els patis
d’instal·lacions que es troben al costat de les zones humides (banys de les plantes 1 i 2). Els desguassos dels
aparells sanitaris es realitzaran preferentment pels falsos sostres del pis inferior i per terra entre les diferents
plaques que composen les parets i els terres.
Xarxa de sanejament horitzontal
La xarxa horitzontal es realitzarà principalment amb col·lectors penjats pel sostre de la planta soterrani, fins la
connexió amb la xarxa municipal. La recollida de la planta soterrani, planta baixa, primera i segona es realitzarà en
instal·lació penjada o enterrada fins els baixants exteriors de l’edifici i fins la xarxa general.
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Si el col·lector fins al baixant és comú a diversos aparells, excepte inodors, aquest es dimensionarà amb un
diàmetre mínim de 63 mm. S’hi hagués inodors dependrà del pendent possible, amb un mínim de 100 mm.
Dimensionat de la xarxa d’aigües pluvials:
Per al càlcul de la xarxa d’evacuació d’aigües pluvials, s’han emprat bàsicament els paràmetres establerts en el
CTE (Codi Tècnic de l'Edificació.) Relació de claveguerons en funció de la superfície de coberta.

En traspassar murs i forjats, s’utilitzaran maneguins que reservin al voltant del tub un espai buit anul·lar de 3 a 5
cm i de cap manera quedaran interceptats per l’estructura. Les brides de subjecció es col·locaran cada 1,5 m. Si
els tubs travessen diferents sectors d’incendis, es disposaran collarins intumescents.
Desguassos de PVC aparells sanitaris Els tubs es designaran pel seu diàmetre nominal i seran del tipus i gruix
de parets indicat en els amidaments. Presentaran interior i exteriorment una superfície regular i llisa, estant els
extrems i accessoris perfectament nets abans de realitzar les unions.
Considerant un règim pluviomètric de 110 mm/h (intensitat de pluja zona B), amb un factor de correcció de:

Factor a aplicar a la superfície de coberta, considerant els baixants pluvials segons el quadre següents:

En les unions dels tubs, derivacions i canvis de direcció, s’utilitzaran accessoris prefabricats normalitzats,
acceptant sempre els que estiguin corbats en calent. Les unions de tubs de PVC amb altres materials es
realitzaran amb peces de llautó o tub metàl·lic.
En traspassar murs i forjats, s’utilitzaran maneguins que reservin al voltant del tub un espai buit anul·lar de 3 a 5
cm. Les brides de subjecció es col·locaran a distàncies no superiors a 1 m i als extrems de trams de gran longitud
es col·locarà tapa de registre.
Sifons simples Tots els aparells sanitaris que no tinguin inclòs un tancament hidràulic disposaran en el desguàs
d’un sifó. Tindran com a missió impedir la sortida dels gasos existents en les xarxes de desguàs a través de les
vàlvules dels aparells. Els sifons seran llisos i d’un material resistent a les aigües evacuades. El diàmetre interior
del sifó ha de ser almenys igual al tub de desguàs. Un mateix aparell no ha de tenir dos sifons.
L’altura que defineix l’altura de l’aigua de tancament hidràulic no ha de ser menor que 5cm ni superior a 10 cm. És
convenient que no passi de 6 a 7 cm per a les aigües negres i de 10 cm per a les pluvials o negres sense matèries
sòlides i de poc ús. Els sifons seran accessibles i portaran un tap roscat per a la seva neteja. Els sifons es
col·locaran el més pròxims possible al desguàs de l’aparell, la distància en vertical des de les vàlvules de desguàs
al tram de descàrrega del sifó no serà major que 60 cm, per evitar el desifonament.

Es mantindrà el compliment de la normativa sempre que sigui possible, en el cas de l’edifici B, comptem amb dos
baixants per façana.
Dimensionat de la xarxa horitzontal d’aigües fecals:
El diàmetre dels col·lectors s’han dimensionat segons la taula adjunta en funció del màxim nombre d’unitats i del
pendent per a col·lectors xarxa aigües fecals segons el CTE (Codi tècnic de l’edificació)

Registres en la xarxa de Sanejament Els elements de registre seran suficients per permetre la neteja i
comprovació de cada punt de la xarxa, seran estancs i fàcils de netejar i les tapes de tancament serán segures i
practicables sense que s’utilitzi ciment o guix per segellar-les.
Els registres com a regla general se situaran perpendiculars a la direcció de les aigües residuals i es col·locaran
els canvis de direcció i pendent, a peu de cada baixant, en les interseccions de tubs i inici de cada col·lector.
En longituds superiors a 15 m en col·lectors es disposaran de registres intermedis.
Xarxa de canonades de PVC de pressió Es disposaran tubs de pressió en la xarxa que conduirà les aigües
recollides en els pous enterrats fins la xarxa penjada. Els tubs es designaran pel seu diàmetre interior i tindran el
gruix adequat a la pressió nominal indicada en els amidaments.
Els tubs i accessoris estaran fabricats segons les especificacions de les normes UNEEN 1452.
Presentaran interiorment una superfície regular llisa. La unió dels tubs es realitzarà mitjançant unions encolades
amb accessoris de PVC a pressió. Les canonades es tallaran exactament amb les dimensions establertes a peu
d’obra i es col·locaran al seu lloc sense necessitat forçar-les o flexionar-les. S’instal·laran de manera que es
contreguin o dilatin sense deteriorar-se per cap treball ni per elles mateixes.
El pas dels tubs per forjats, envans, portarà un passamurs de tub de plàstic que li permeti el lliure moviment i
dilatació.
Col·lectors de PVC de pressió enterrats (UNE-EN1401) Compliran les mateixes especificacions que els
col·lectors anteriorment descrits. La solera de col·locació del tub es compactarà i netejarà de pedres i elements
que provoquin punxaments. Es col·locarà una base de sorra on es recolzarà el tub, que es recobrirà fins a superar
la generatriu superior amb sorra. Es compactarà la terra superior en capes de 15 cm fins a deixar tapada la rasa.

6. ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
Baixants de PVC EN1453-M1 Els tubs es designaran pel seu diàmetre nominal en mm.
Presentaran interior i exteriorment una superfície regular i llisa, estant els extrems i accessoris perfectament nets
abans de realitzar les unions. Les unions dels tubs i accessoris es realitzaran mitjançant capes i juntes de goma.
Cada tres plantes es disposarà d’una peça que absorbeixi les dilatacions.

Rases conduccions de Sanejament Si la canonada no va recolzada en solera, es piconarà el fons de la rasa fins
a arribar a la profunditat prevista. La rasa serà de la menor amplària practicable fins a la generatriu superior del tub
per evitar en la mesura que es pugui la càrrega de terra que gravita sobre el tub. L’amplària de la rasa serà la
suficient per poder obrir-la en cas de no utilitzar maquinària especial, és a dir 55 cm com a mínim. En qualsevol
cas serà equivalent al diàmetre de la canonada més 30 cm.
La canonada anirà enterrada a una profunditat mínima d'1 m si travessa la calçada, sent per zones de vianants de
70 cm. No es reomplirà la rasa fins que s’hagi comprovat positivament cada tram de canonada. Abans d’iniciar el
tapat es comprovarà que el fons de la rasa està net. La terra de reomplert, estarà neta, piconada en capes de 15

cm fins a sobrepassar la generatriu superior, la resta s’omplirà amb terra normal, piconada a mà o a maquina i
regada fins que les seves característiques siguin similars a les del terreny.
Arquetes d’obra, de pas, sifòniques Les arquetes seran d’obra de maó perforat sobre solera de formigó i tapa
amb encadellat ceràmic o tapa registrable en les sifòniques. La solera de formigó ha de tenir pendent per afavorir
l’evacuació, estant el punt de connexió al mateix nivell que la part inferior del desguàs. Les parets seran planes, a
plom i travades per files alternatives. Tots els cantells interiors seran arrodonits. L’arqueta evitarà la sortida de
gasos a l’exterior.
Gruixos de la solera 10 cm. i del revoco 1,5 cm. Les peces ceràmiques es col·locaran amb la humitat
necessària perquè no absorbeixin l’aigua del morter, el revoco es realitzarà quan l’obra hagi aconseguit el 70% de
la resistència prevista, humitejant la superfície.
Claveguerons sifònics i interceptor lineal Els sistemes de recollida d’aigües pluvials estaran formats per
claveguerons sifònics en la coberta, i per canals pvc i reixes de polipropilè amb molt bona resistència als agents
corrosius en les zones de rampa. Aquest canal és modular, de baix pes, col·locat encaixat sense junta, sense
necessitat encofrar el suport de les reixetes, fixades per clavilla interior, practicable després de col·locar el canal.
Els sistemes de drenatge estaran formats per canal de polièster amb molt bona resistència als agents corrosius.
Aquest canal és modular, de baix pes, col·locat encaixat sense junta, sense necessitat encofrar el suport de les
reixetes, fixades per clavilla interior, practicable després de col·locar el canal. El canal incorpora peces especials
de tapes finals, maneguins de sortida i sifó. El disseny de la reixeta, serà decisió de la D.F.

7.- RESUM
Amb el que s'ha especificat en la present memòria, així com el que indica en el plec de condicions, estat
d’amidaments i plànols, que s'aporten, queden de manifest totes les condicions necessàries per a les diferents
instal·lacions, la seva seguretat i el seu correcte funcionament.

Barcelona, Desembre de 2018

El Peticionari

El Facultatiu
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DOCUMENT I - GENERALITATS
1. OBJECTE DEL PROJECTE

2.

Amb la present memòria, plànols i esquema de línies elèctriques es pretén facilitar una descripció general de les
característiques principals de les xarxes de distribució elèctrica de l'establiment objecte del present projecte.

La següent normativa és d’aplicació a la instal·lació projectada:

La redacció d'aquest projecte s'ha realitzat d'acord amb les disposicions establertes al Reglament Electrotècnic per a Baixa
Tensió" (Decret núm. 842/2002 de 2 d’Agost de 2002)
En els plànols corresponents a l'esquema general de la instal·lació s'inclouen les dades de les línies, les quals s'han calculat
segons el reglament abans esmentat, així com les potencies i sensibilitat dels equips de protecció i la totalitat dels receptors,
alimentats per la instal·lació objecte del present projecte.

NORMATIVA A COMPLIR

Totes les instal·lacions solars fotovoltaiques estan subjectes a l’RBT (Reglamento Electrotècnico para Baja Tensión)
pel que fa als requisits de seguretat elèctrica i no presenten diferencies significatives respecte a les normes
aplicables a la resta d’instal·lacions elèctriques.


BOPB ordenança del medi ambient de Barcelona. 2 de maig de 2011



RD 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de
les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i producció amb autoconsum (BOE
núm. 243, de 10.10.2015).

En aquest document es descriu l’edifici amb els locals afectats per les instal·lacions, la filosofia de funcionament de



Pliego de Condiciones Técnicas publicat per l’IDAE

la instal·lació i els equips i sistemes projectats, s’especifiquen les bases de càlcul i paràmetres de partida adoptats i



Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.

es defineixen els mètodes utilitzats per al càlcul. En un apartat o Annex de càlculs s’inclouen tots els fulls de càlcul



Normes UNE-EN elaborades pel Comite Tecnic de Normalitzacio, les AEN/CTN/206/GT82



Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red (IDAE).



Norma Técnica Universal para Sistemas Fotovoltaicos Domésticos Thermie B: SUP-995-96.



Directiva 2009/28/CE, de 23-04-2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.



RD 1597/2011, de 04-11-2011, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y
biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos
biocarburantes a efectos de su cómputo.



RD 1699/2011, de 18-11-2011, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de
energía eléctrica de pequeña potencia.



RD-ley 13/2012, de 30-03-2012, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de
electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la
corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista



RESOLUCIÓ EMC/1865/2017, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions
fotovoltaiques d'autoconsum.

Preus unitaris dels materials i ma d’obra.



Pressupost valorat de les instal·lacions.



RD 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica
RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía en régimen especial
RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energia eléctrica a partir de
fuentes de energías renovables, cogeneración y residus.
RD 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23
RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
Las Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT
Las Normas NTE-ECV sobre estructura

Memòria Descriptiva:

generats pel projecte.

Plecs de Condicions:
S’indiquen les Especificacions tècniques dels diferents elements de la instal·lació, comprenent les
característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge.
Igualment s’inclou un plec de Condicions Generals, on s’inclouen les condicions contractuals i
administratives del projecte.
En el Protocol de Control de Qualitat i Proves s’inclouen els criteris d’acceptació i rebuig dels materials a
instal·lar (control de materials), els criteris d’acceptació o rebuig del muntatge d’aquests materials (control
d’execució), i el conjunt de fitxes a complimentar per l’instal·lador en el moment de la realització de la
posada en marxa i proves de les instal·lacions (control de posada en marxa i proves).
Amidaments i Pressupost
Estat d’amidaments, on es detallen el número d’unitats de cada partida agrupades segons les zones
definides en el projecte.

Plànols
Plànols indicatius del recorregut de les instal·lacions, comprenent plànols de les diferents plantes,
esquemes de principi i detalls constructius.
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RD 7/88 y 154/55 del MIE sobre exigencias de los materiales
Directivas Europeas de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE y Directiva Europea de Baja Tensión
2006/95/CE

4. RESUM CONSUMS

DOCUMENT II: MEMORIA DESCRIPTIVA
Als plànols adjunts es detalla la situació i les característiques dels punts de
3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

consum de la instal·lació objecte del present projecte.

Nom de l’alberg
Titular
Adreça
Telèfon de contacte
Tipus d’activitat
Persona de contacte

Aquests poden dividir-se en aparells d'enllumenat (tubs fluorescents i làmpades

Alberg Mare de Déu de Montserrat
Agència Catalana de la Joventut
Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-51, 08620 Barcelona
93 4838358
Hosteleria
Ignasi Moreno i Marc Mundet

de baix consum, projectors i LED), i preses de corrent de diferents tipus, per connexionar maquinaria i altres elements
elèctrics.

5. JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CÀLCUL.

5. POTÈNCIA ESTIMADA SIMULTANIA

Considerant la suma lineal de consums i aplicant una simultaneïtat adequada, per

El present projecte té com a objecte descriure i dissenyar la instal·lació de Baixa tensió a la coberta de l’edifici B
de l’Alberg Mare de Déu de Montserrat de l’Agència Catalana de la Joventut, deixant fora d’aquest àmbit l’edifici
protegit per patrimoni.
L’edifici B, consta de tres àrees clarament diferenciades, la sala auditori a planta semisòtan, el menjador situat a
planta baixa i les habitacions, situades a planta 1 i planta 2.

tal d’arribar al punt de màxim consum (potencia màxima) esperat, aquest valor,
resulta ser de 111 kW.

6. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ

Segons aquests, la zona a projectar està classificada com:

6.- TENSIO DE SERVEI
-

Grup: i.....................PLUBICA CONCURRÈNCIA.

La tensió de servei serà 3x400/230 V, tant. per el subministrament normal com

D’acord amb les dades de consum facilitades per la direcció de l’alberg de Barcelona, Mare de Déu de Montserrat,
del consum elèctric i de gas dels darrer any (del juliol 2016 al juliol del 2017)

per el subministrament complementari.

7. INSTAL.LACIO D’IL.LUMINACIO´i F.E.M.

En el present projecte queda determinada la instal·lació d’il·luminació i f.e.m. a les diferents zones de serveis, habitacions,
espais comuns i zones de treball.

Sent:
R = Valor de la resistència de terra (Ohms).
Is = Valor de la sensibilitat del interruptor (50 = Diferència de potencial màxim de

No obstant, per tal de poder tenir una aproximació al cost real de la feina que pot

defecte en locals secs i 24 en llocs humits).

comportar la connexió d’aquestes instal·lacions, al estat d’amidaments s’han
incorporat partides a justificar per al de tenir preus unitaris de col·locació d’aparells

Per una sensibilitat de 0,03 A, la resistència màxima serà de:

(apart del cost de cada un dels aparells que haurà de estar inclòs en pressupostos independents)

8.- CARACTERÍSTIQUES INSTAL·LACIÓ
8. DESCRIPCIÓ GENERAL DE LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
I per una sensibilitat de 0,3 A:
8.1 Caixa general de protecció:

Aquest projecte fa referència a la modificació de la instal·lació interior de l’Edifici B del recinte. Per tant, no hi haurà CGP.

8.2. Quadre general de mesura:

La lectura es realitzarà d’un comptador tipus TMF-10 situat al recinte adequat.

8.3 Dispositius de comandament i protecció:

El quadre de comandament i protecció estarà compost per els diferents elements assenyalats als esquemes generals del
present projecte (veure plànol de planta i esquemes unifilars).

8.4. Protecció contra sobreintensitats i sobrecàrregues:

La instal·lació objecte del present projecte estarà protegida contra contactes directes i indirectes mitjançant una combinació
de les dues mesures següents:

Tenint en compte que s'ha considerat una resistència de terra no superior a 37 Ohms, cal ressenyar que es tracta d'un valor
sensiblement inferior als resultats previstos resultants dels càlculs proposats en la ITC-BT-24.

8.5. Secció dels conductors, canalitzacions i caixes:

El dimensionat dels conductors s'ha realitzat de manera que les intensitats màximes per fase no excedeixin dels valors
admesos per la instrucció ITCBT-19.

A més a més s'han projectat per que la caiguda de tensió màxima en un punt qualsevol de la xarxa d'enllumenat no excedeixi
del 3% de la tensió de servei ni del 5% en la xarxa de f.e.m.

Tots els empalmaments i connexions es realitzaran mitjançant regleta. La distinció de colors dels conductors estarà d'acord
amb la Instrucció ITCBT-26.

La connexió a terra de totes les parts metàl·liques del edifici no sotmeses a tensió i a la instal·lació elèctrica (circuits de
protecció).
Es complementarà aquesta protecció amb les xarxes equipotencials instal·lades en els locals humits (banys) que tenen com a
missió igualar el potencial entre les diferents parts metàl·liques d'aquests ambients.

- Conductor de protecció: llistat verd-groc.

Aquesta xarxa es realitzarà mitjançant un conductor aïllat de coure de secció no més petita de 6 mm2 i es tindrà en compte la
connexió als diferents elements metàl·lics. La seva connexió es realitzarà directament a l'anell de terra.

- Conductors de fases (trifàsic): negre, gris o marró.

- Dispositius de tall per intensitat de defecte: Com dispositius de tall automàtic sensibles a la corrent de defecte, es faran
servir interruptors diferencials associats amb la connexió a terra de les masses. Per calcular la sensibilitat dels diferencials
utilitzats atenent el valor de la resistència a terra prevista, s'ha fet servir l'apartat 2.8 de la instrucció ITC-BT-24, del vigent
Reglament Electrotècnic per Baixa tensió, que indica:
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- Conductor neutre: blau clar.

- Conductors de fases (monofàsic):negre o marró.

Els conductors seran del tipus 0,6/1KV, tipus AFUMEX assenyalat a la norma UNE 210310 o UNE 21123 part 4 o 5 o a la
norma UNE 21.1002

Els tubs protectors seran del tipus aïllant normal, no propagador de la flama i disposaran del diàmetre adequat al numero de
conductors i secció dels mateixos, els indicats tubs protectors s’instal·laran en muntatge empotrat o de superfície segons
indicacions de la DF.

El diàmetre dels tubs i secció dels conductors s'especifica en les taules de càlcul adjuntes. La dimensió de les caixes estarà en
funció del nombre de tubs que accedeixin a les mateixes, essent la pauta a seguir:

- 40 x 80 permet un màxim de 4 tubs de 13 mm diàm.

9. TENSIO DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
9. PECULIARITATS DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ

9.1. Il·luminació:

La instal·lació d'enllumenat on es connectaran els diferents receptors. Per instal·lacions vistes s’utilitzarà tuberia homologada
i, conductors de coure de doble capa i tensió nominal 0,6/1kV tipus Afumex. Cada punt de llum rebrà un conductor de fase,
un conductor neutre i un conductor de connexió a terra.

-100 x 100 permet un màxim de 5 tubs de 16 mm diàm.
-140 x 100 permet un màxim de 5 tubs de 23 mm diàm.

8.6. Quadre general:

En aquest quadre es situaran les diferents proteccions (relés diferencials i interruptors magnetotèrmics, rellotges) propis de
cada aparell o grup d'aparells, per tal d'obtenir una elevada sectorització que permeti, en un moment donat, independitzar
una part de la instal·lació per poder efectuar eventuals reparacions, sense que això afecti al funcionament de la resta.

- Es deixarà un 20 % d'espai per reserva, com a mínim.

S’instal.laràn lluminàries de diferents tipus segons plànols. En aquest cas, es tindran en compte les indicacions de la instrucció
ITC-BT-44 punt 3.1, en la que referent al dimensionat de cable i proteccions, la càrrega mínima en Voltiampers és de 1.8
vegades la potencia en Watts dels receptors.

En les lluminàries fluorescents, es tindrà especial atenció a que les reactàncies siguin del tipus IP-54, per estabilitzar l'arc. Es
vigilarà també el fet de que els condensadors siguin blindats i de capacitat adequada per a mantenir el factor de potencia a
un nivell de 0.9. La situació d’aquests punts d’enllumenat s’assenyalaran a l’obra.

9.2. Mecanismes:

- Els interruptors automàtics aniran identificats mitjançant rètols indelebles.
Els endolls seran bipolars de 16A/II amb presa de terra lateral tipus SCHUCKO encastats. Els interruptors i commutadors,
seran com a mínim d'una intensitat de 10A a 250 V.
8.7. Comprovació de les caigudes de tensió:

S’ha realitzat càlcul referent a les caigudes de tensió que es pot trobar a l’annex de càlcul, seguint les prescripcions
establertes pel vigent Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió. Per el càlcul del valor de les caigudes de tensió s'han
utilitzat bàsicament dues fórmules, la primera d'elles per a l'alimentació trifàsica i la segona per alimentació monofàsica.

10.- ANNEX DE CÀLCULS
Com a part del projecte, s’entregarà, en format pdf, els càlculs tècnics.
10. POSADES A TERRA

Es connectaran a l’elèctrode de posada a terra, mitjançant els conductors de protecció, totes les parts metàl·liques de la
instal·lació. Per la posada a terra s'utilitzarà una instal·lació de presa de terra específica pel local preparada per aconseguir un
valor de resistència de terra inferior a 37 ohms. La instal·lació de la xarxa de connexió a terra constarà de les següents parts:

essent:

Connexió a terra, línia principal de terra i conductor de protecció. El conjunt detots els conductors que formen les diferents
parts de la xarxa de connexió a terra, constitueixen el circuit de connexió a terra.

L : Longitud del tram estudiat (m)
W : Potencia suportada per el tram (W)
C : Coeficient de conductivitat del coure
S : Secció dels conductors (mm2)
V : Tensió de servei (V)

Les connexions de terra estaran formades per una estrella i línies d'enllaç ambterra (cable de coure despullat) excepte en el
radi d’influència del transformador, determinat per el reglament de baixa tensió, que es farà servir cable amb pantalla de la
protecció indicada segons plànols. Els punts de connexió a terra estaran situats al circuit i constituïts per un dispositiu de
connexió (regleta-borne) que permetrà la unió entre els conductors de les línies d'enllaç al quadre general i la principal o
circuit anell.
Igualment s'ha previst la connexió als diferents elements de la estructura, maquinària de ventilació i diferents elements de la
cuina amb el circuit de connexió a terra. Els conductors de protecció a cada derivació tindran la mateixa secció que els polars
d'alimentació i la coberta serà de color groc-verd per a la seva identificació.
Aplicables en el Vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.
11.- RESUM
11. ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA

Gener de 1997 (núm. 27) Serveis de prevenció de riscos laborals.
Es seguiran els circuits segons plànols i esquemes unifilars de la instal·lació d'enllumenat d’emergència, per que en els
possibles casos de tall accidental del subministrament del fluid elèctric o baixada de la tensió a menys del 70% del valor
nominal, el personal pot abandonar ordenadament el local, guanyant-se temps i efectivitat en les diferents operacions.
Les línies que alimenten directament els circuits dels enllumenats especials, es processen mitjançant interruptors automàtics
de 10 A, d'intensitat nominal. Una mateixa línia no alimentarà a més de 12 equips, existint dues línies com a mínim al local.

l) REIAL DECRET 486/1997. Ordre 14 d’Abril, per el que s’estableixen
disposicions mínimes de seguretat i salut en el llocs de treball.
m) REIAL DECRET 393/2007, de 23 de Mar, per el que s’aprova la Norma Bàsica d’Autoprotecció dels centres, establiments i
dependències dedicades a activitats que puguin donar origen a situacions d’emergències.
) CTE DB SUA 8: Codi Tècnic de l’Edificació. Document de seguretat d’utilització. Seguretat davant el risc causat per l’acció del
llamp.

Els aparells autònoms d'enllumenat d'emergència estaran connectats permanentment a la xarxa d’il·luminació. Quan es
detecta un tall, automàticament posa en funcionament la seva font pròpia d'energia (piles elèctriques), que donaran una
autonomia de més d'una hora. La col·locació de l'enllumenat d'emergència en el local objecte del present projecte queda
reflexada i pot visionar-se en els plànols de planta.

12. DIMENSIONAT DE CARREGUES
Es realitzarà el càlcul per línies i a cada receptor se li aplicaran les següents especificacions segons el R.E.B.T.

Barcelona, Desembre de 2018

Els conductors que alimenten un motor, la potencia de càlcul es dimensionarà per
a una intensitat no inferior al 125% de la intensitat a plena càrrega. En els conductors que alimenten a varis motors la
potencia de càlcul, es dimensionarà per a una intensitat no menor a la suma de 125 % de la intensitat a plena càrrega del
motor de major potencia, a més de la resta a plena càrrega.
En làmpades incandescents la potencia de càlcul serà igual a la potencia nominal del receptor. En làmpades o tubs de
descàrrega els circuits d'alimentació estaran preparats per a una càrrega mínima en Voltiampers, igual a 1.8 vegades, la
potencia en Wats dels receptors, tal i com s'indica en el punt 3.1. de la instrucció tècnica complementària ITC-BT-44.

13. NORMATIVA

a) Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques, subestacions i centres de
transformació, segons Decret 3275/1982 de 12 de novembre, BOE nº 288 d’1 de desembre de 1982 i Instruccions Tècniques
Complementàries.
b) Reglament de verificacions elèctriques i regularitat en el subministrament d’energia elèctrica, segons Decret de 12 de març
de 1984, BOE de 28 de maig de 1984 i Instruccions Complementàries.
c) Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball segons Decret 432/1971 d’11 de març i Ordre de 9 de març de 1971 per la
qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball.
d) Reglament Electrotècnic BT i Instruccions Complementàries segons Decret 2413/1973, de 20 de setembre, BOE nº 242 de
data 9 d’octubre de 1973.
e) Normes de l’Empresa Subministradora d’energia elèctrica sobre la construcció i muntatge d’escomeses, línies repartidores,
instal·lacions de comptadors i derivacions individuals.
f) Normes UNE d’obligat compliment publicades per l’institut de Racionalització i Normalització.
g) Normes Tecnològiques de l’Edificació NTE-IPT i NTE-IPP. Directrius de la normativa de posades a terra VDE i de posada a
terra en fonaments VDEW.
h) Normativa VDE.0185 i DIN.57185, parts 1 i 2, i normativa internacional del Comitè Electrotècnic Internacional CEI.1024.1
(1990) (recollida en la UNE 21.185-95) per a instal·lacions de protecció contra el llamp.
de 2 d’Agost de 2002.
j) REIAL DECRET 1215/1997. Ordre de 18 de Juliol de 1997 publicat en el
BOE 7 d’Agost de 1997 (núm. 188) Llei de prevenció de riscos laborals.
k) REIAL DECRET 17/01/1997. Núm. 39/1997 publicat en el BOE 31 de
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2.

NORMATIVA A COMPLIR

La següent normativa és d’aplicació a la instal·lació projectada:
DOCUMENT I - GENERALITATS



BOPB ordenança del medi ambient de Barcelona. 2 de maig de 2011



Reglamento de instalaciones Térmicas en los Edificios. (RD 1027/2.007,de 20 de julio) e ITE
complementarias.



Real Decreto 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y
utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.



Normas UNE de aplicación: Norma UNE 6002:1995, UNE 60670:2005,UNE 60601:2006.



Normas particulares de las Cias. Suministradoras de Energía.



Recomendaciones Técnicas de las Cias. Suministradoras de la Energía.

la instal·lació i els equips i sistemes projectats, s’especifiquen les bases de càlcul i paràmetres de partida adoptats i



Decret 183/2010, de 23 de Noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico.

es defineixen els mètodes utilitzats per al càlcul. En un apartat o Annex de càlculs s’inclouen tots els fulls de càlcul



Llei 20/2009, Prevención y control ambiental de las actividades (PCAA).DOGC. nº 5524. 11-122009Modificaciones: Ley 26/2009. DOGC. nº 5537. 31-12-2009Corr. Errores. Ley 20/2009. DOGC. nº 5560.
04-02-2010.



Ordenanza Municipal de actividades y de intervención integral de la Administración ambiental de Barcelona.



Ordenanza General del Medio Ambiente Urbano de la ciudad de Barcelona.



Reglament Metropolità d’abocament d’aigües residuals, aprobado el04.03.2004 (BOP nº 72 de 24.03.2004).
Aprobación definitiva el03.06.2004 (BOP nº 142 de 14.06.2004), rectificado por Decreto de21.07.2004 (BOP
nº 185 de 03.08.2004).



Ley 22 de 21 de Noviembre de 1.983 de Protección del Ambiente atmosférico y Decreto 322/1987 de 23 de
Septiembre de 1.98 de desarrollo de la Ley 22 (DOGC nº 919 de 25 de Noviembre de 1.987).

d’execució), i el conjunt de fitxes a complimentar per l’instal·lador en el moment de la realització de la



Ley 6/1.996 de 18 de Junio de modificación de la Ley 22/1983.

posada en marxa i proves de les instal·lacions (control de posada en marxa i proves).



Ley 34/2007 de 15 de Noviembre de 2.007 de calidad de aire y Protección atmosférica.



Ley 20/1991 de 25 de Noviembre, de promoción de la accesibilidad y de supresión de barreras
arquitectónicas modificada por el Decreto legislativo 6/1994 de 13 de Julio, y Decreto de despliegue de la
Ley y de aprobación del Código de accesibilidad, 135/1995 de 24 de Marzo.

definides en el projecte.



Ley 6/1993, de 15 de Julio, reguladora de los Residuos.

Preus unitaris dels materials i ma d’obra.



Ley 22/1983, de 9 de Noviembre, de Protección del Ambiente Atmosférico (Normativa autonómica).

Pressupost valorat de les instal·lacions.



Ley 7/1989, de 5 de Junio, de modificación parcial de la Ley 22/1983.



Decreto 179/1995 de 13 de Junio por el que se aprueba el Reglamento de obras, actividades y servicios de
los Entes Locales (ROAS).

1. OBJECTE DEL PROJECTE

Amb la present memòria i plànols de la instal·lació de gas natural es pretén facilitar una descripció general de les
característiques principals de les modificacions a la instal·lació existent de l'establiment objecte del present projecte.

Memòria Descriptiva:
En aquest document es descriu l’edifici amb els locals afectats per les instal·lacions, la filosofia de funcionament de

generats pel projecte.

Plecs de Condicions:
S’indiquen les Especificacions tècniques dels diferents elements de la instal·lació, comprenent les
característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge.
Igualment s’inclou un plec de Condicions Generals, on s’inclouen les condicions contractuals i
administratives del projecte.
En el Protocol de Control de Qualitat i Proves s’inclouen els criteris d’acceptació i rebuig dels materials a
instal·lar (control de materials), els criteris d’acceptació o rebuig del muntatge d’aquests materials (control

Amidaments i Pressupost
Estat d’amidaments, on es detallen el número d’unitats de cada partida agrupades segons les zones
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Reglamento de Seguridad y Higiene en el Trabajo según Decreto432/1971 de 11 de marzo y orden de 9 de
marzo de 1971 por el que se aprueba la ordenanza general de seguridad y higiene en el trabajo.



RD 485/97, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización y salud en el trabajo.



Ley 38/1972 de Protección del Ambiente Atmosférico y Decreto83/1.975 de 6 de Enero. Real decreto
1613/1985, de 1 de Agosto, por el que se modifica parcialmente el Decreto anterior, con el fin de incorporar
la Directiva 80/779/CEE.



Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, sobre prevención de riesgos laborales.



Normas UNE aplicables.

DOCUMENT II: MEMORIA DESCRIPTIVA
3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

Nom de l’alberg
Titular
Adreça
Telèfon de contacte
Tipus d’activitat
Persona de contacte

Alberg Mare de Déu de Montserrat
Agència Catalana de la Joventut
Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-51, 08620 Barcelona
93 4838358
Hosteleria
Ignasi Moreno i Marc Mundet

L’edifici B, consta de tres àrees clarament diferenciades, la sala auditori a planta semisòtan, el menjador situat a
planta baixa i les habitacions, situades a planta 1 i planta 2.
4. DESCRIPCION GENERAL
Se ha diseñado una res de gas natural para alimentar los elementos de la cocina y la caldera de apoyo de ACS.
Actualmente, existe red de gas natural en la ubicación de este establecimiento, por lo que el suministro de gas lo
realiza la compañía REDEXIS.
En esta zona la presión de suministro es MPB
La instalación de gas está formada por:
 Acometida de gas.
 Armario de Conjunto de Regulación y medida. MPB A 25 MM IP
 Colector de distribución
 Instalación interior.
 Sistema de detección y alarma.
La acometida de gas que une la red de distribución de gas de la empresa suministradora formada por tubería
enterrada de 8 m de longitud de polietileno de alta densidad SDR 11, de 32 mm sirve de enlace entre la acometida
y la red y llave de acometida, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta
prefabricada de polipropileno.
En fachada se instala el armario y conjunto de regulación y medida de MPB tipo A25 MM IP, para albergar un
contador G‐ 16, que tendrá que suministrar compañía.
La acometida conectará con la red canalizada que discurre por la calle a través de la arqueta de dimensiones y
características preceptivas según compañía suministradora El armario de regulación se encuentra situado en la
fachada de planta baja dónde también se hi ubica el contador.
Después del armario de regulación, se instala un colector de distribución del cual salen dos ramales, uno ramal
que va a la cocina ubicada en la planta baja del mismo edificio y otro ramal que va a la sala de ACS dónde se
encuentra la caldera de apoyo. Las tuberías que discurren por falso techo serán de cobre en interior de vaina de
polietileno de alta densidad PE100 SDR 17.
Las tuberías que discurren bajo solera serán de polietileno de alta densidad apto para gas en interior de vaina de
polietileno PE 100 SDR 17. Las tuberías vistas serán de cobre. Las tuberías enterradas serán de polietileno de
alta densidad aptas para gas.
La instalación de gas seguirá Norma UNE 60670. Norma sobre las instalaciones receptoras de gas suministradas
a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Tanto la cocina como la sala de acumulación de
ACS deberán disponer de:
‐ Instalación de un sistema autónomo de detección de gas, que en caso de escape:




Cortaría el suministro mediante electroválvula y daría una alarma perfectamente audible.
En la cocina, además de lo descrito en el punto anterior, dará señal al extractor que se ponga en
funcionamiento.

‐ Ventilación superior e inferior
En el caso de la cocina:

El present projecte té com a objecte descriure i dissenyar la instal·lació de Baixa tensió a la coberta de l’edifici B
de l’Alberg Mare de Déu de Montserrat de l’Agència Catalana de la Joventut, deixant fora d’aquest àmbit l’edifici
protegit per patrimoni.





Ventilación S. Libre 158,75 cm²
La ventilación superior (extracción) será DIRECTA y se realizará mediante la campana extractora.
La ventilación INFERIOR (aportación) será INDIRECTA y se realizará mediante una reja libre de obstáculos
tocando el suelo y protegido con malla antiinsectos).

- En el caso de la sala de acumuladores:




Ventilación S. Libre 106,25 cm²
La ventilación superior (extracción) será DIRECTA al exterior mediante una reja en la puerta.



La ventilación INFERIOR (aportación) será DIRECTA al exterior mediante una reja en la puerta.

SUJECIONES DE TUBERÍAS
La sujeción de las tuberías a la edificación se ha realizado mediante abrazaderas de una pata o similar, de acero
galvanizado con interposición de material aislante, sin sobrepasar las siguientes distancias máximas entre ellas:

5. DESCRIPCION INSTALACION
Las instalaciones de gas natural de este edificio cumplirán la Normativa vigente de aplicación y en especial el
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio así como las Normas UNE 6002:1995, UNE 60670:2005 y UNE
60601:2006.
Requerirán de suministro de Gas Natural los siguientes equipos:
• Calderas de alto rendimiento y baja temperatura.
La instalación de gas natural se ha diseñado bajo las premisas siguientes.

Se preverán sujeciones adicionales en las proximidades de las llaves de paso.
SEPARACIÓN ENTRE TUBERÍAS

5.1.- CARACTERÍSTICAS DEL GAS
El gas será suministrado por la Cía. Gas Natural, S.A. bajo las siguientes condiciones:
P.C.S: 44, 1 MJ/m3(s) (10.500 kCal/h/m3(s))
P.C.I: 39,9MJ/m3(s) (9.500 kCal/h/m3(s))
Índice de Wobbe: 22,4 a 24,8 MJ/m3(s) (5.350 a 5.925 kCal/h/m3(s))
Densidad relativa: 0,62
Naturaleza: Seco

La instalación de tuberías vistas cumple con lo señalado en el apartado 2.2.6.-del Pliego de condiciones adjunto a
esta Memoria.
Se ha respetado las distancias mínimas de separación respecto a conducciones de otros servicios (conducción
eléctrica, de agua, vapor, chimeneas, mecanismos eléctricos...), que son, como mínimo, de 3 cm en curso paralelo
y de 1 cm en cruce.
Estas distancias se miden entre las partes exteriores de los elementos considerados (conducciones o
mecanismos).
En la instalación que nos ocupa no existe contacto entre tuberías, ni de una tubería de gas con estructuras
metálicas del edificio.

Tipo: Familia 2ªH según UNE 60.002
Presión mínima garantizada: 0,0216 bares.

VAINAS Y PASAMUROS

Caudal de simultaneidad: 40.1m3(s)/h.

Los pasamuros serán de PVC rígido de diámetro interior superior en al menos 1 cm al diámetro exterior de la
tubería que protegen. Si atraviesan paredes del mismo local quedarán abiertos por ambos extremos. En el caso
de atravesar paredes de locales diferentes o que den al exterior serán sellados con pasta no endurecible.

Grado de gasificación: 3 según UNE 60670-4
Condiciones estándar(s): 1,01325 bares (0 bares efectivos) y 288,15 K(15ºC).
5.2.- GENERALIDADES DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA

Las vainas utilizadas para la protección de las tuberías o para su ventilación se aprecian en planos y en todos los
casos cumplen con los requisitos expuestos en los apartados 2.2.7.- y 2.2.8.- del Pliego de condiciones técnicas.
Las vainas son continuas en todo su recorrido.

MATERIALES
En su montaje se ha empleado mayoritariamente tubería de cobre de características según norma UNE EN1057:1996 de 13/09/1996 y con un grueso mínimo de 1 mm para tuberías de DN hasta 65 mm y de 1,5 mm para
tuberías de DN superior y polietileno de alta densidad PE 100 según UNE-EN1555, para el tallo.
Los materiales empleados, así como sus accesorios cumplen con las especificaciones indicadas en el apartado
2.2.1.- del Pliego de condiciones.
UNIONES
En general, las uniones cobre - cobre se han realizado mediante soldadura capilar de cobre (50% de cobre y
exenta de metaloides con punto de fusión mínimo de 220 º C). Los materiales de aportación están de acuerdo con
la Norma UNE-EN ISO 9453:2007.
Las uniones cobre-cobre de los tubos que circulan envainados por el interior de falsos techos y/o en el interior de
cajones de obra se ha realizado con soldadura fuerte, soldadura capilar de plata con punto de fusión superior a
450ºC.
Las uniones polietileno - polietileno se han realizado mediante soldadura por electrofusión.
Las uniones desmontables que se han empleado en esta instalación son por junta plana de elastómero conforme
a las características indicadas en la Norma UNE-EN 549.
Los procedimientos de soldadura, los materiales de aporte, etc. Cumplen con lo señalado en el apartado 2.2.4.del Pliego de condiciones técnicas.

CONTADORES
El contador de gas utilizado para medir y registrar el volumen consumido por los aparatos conectados a ésta
instalación de gas, debe ser conforme con las Normas UNE-EN 1359, UNE-EN 1359:1999/A1:2006 y UNE
60510:2.004/ PNE60510 (contadores de paredes deformables).
Los soportes de contador, en el caso de que sean necesarios, deben ser conformes con las características
mecánicas y dimensionales que se indican en la Norma UNE 60495:2.009.
El contador y su soporte estarán de acuerdo con lo indicado en los apartados 2.7 y 2.8 del Pliego de Condiciones
Técnicas.
TOMA DE PRESIÓN
La instalación receptora se equipará con una toma de presión de débil calibre conforme a la Norma UNE
60719:2.008 para MOP<150 mbar, situada a la salida del contador.
LLAVES DE PASO
Los dispositivos de corte (llaves de paso) de la instalación receptora, deben ser conformes con las características
mecánicas y de funcionamiento indicadas en la Norma UNE-EN 331:1998/A1:2011 hasta diámetro nominal DN 50,
o en la Norma UNE 60708:1998/1M: 2.005, para diámetro nominal superior a DN50 y hasta DN 100.
Los dispositivos de corte se adecuarán a lo previsto en el apartado 2.10 del pliego de condiciones técnicas.
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El edificio objeto del proyecto dispondrá de llave de acometida, llave de usuario situada en la cubierta del edificio,
llave de local (exterior a la Sala de calderas), llave de contador y llaves de aparatos.
CONEXIONES DE APARATOS
La conexión de aparatos a la instalación receptora se realizará mediante tubería de cobre del mismo diámetro que
el de entrada del aparato en todos aquellos casos en que sean fijos. Los aparatos móviles se conectarán mediante
tubo flexible normalizado, según UNE para gases de la familia 2ª.
Todos los aparatos se consideran aparatos fijos y estarán conectados con tubo rígido.
Las conexiones a los aparatos se adecuarán a lo previsto en el apartado 2.11del pliego de condiciones técnicas y
a la Norma UNE 60670-7:2.005.
5.3.- ACOMETIDA Y TALLO
La acometida la ha realizado la CIA Suministradora, según norma UNE EN1555:2.011 soldado y colocado sobre
zanja. El tallo ha sido fabricado de acuerdo a la Norma UNE 60405:2011 y EM-079-E.
Será de polietileno-cobre (Tubo de polietileno PE80 según norma SDR-11 UNE53.333- Tubo de cobre conforme a
la norma UNE-EN 1057:2007+A1:2010),DN 50 mm.

5.8.- EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE LA COMBUSTIÓN
La evacuación de los productos de combustión se ha realizado según lo previsto en las Normas UNE 606706:2005 y UNE 60601:2006 y en las Ordenanzas Municipales al efecto (Ordenança General del Medi Ambient
Urbà).
Todo ello según se ha especificado en el apartado anterior y se dibuja en los planos adjuntos.
Los conductos de evacuación directa al exterior o a patio de ventilación de un aparato de circuito abierto de tiro
natural, cumplen los siguientes requisitos:
• El conducto es de material incombustible de tipo M0 de conformidad con la Norma UNE 23727:1990, liso
interiormente, rígido, resistente a la corrosión y capaz de soportar temperaturas de trabajo de 200 ºC sin alterarse.
• El conducto dispone de un punto para la toma de muestras situado preferentemente a 15 cm del collarín del
aparato y a un máximo de 40cm de éste, con el fin de permitir la instalación de una sonda para medirla
composición de los gases de escape y el tiro del conducto, cuando elpropio aparato no lo incorpore.
• Las uniones del collarín del aparato con el conducto, y las uniones entre los diferentes tramos y accesorios de
éste, están realizadas mediante un sistema que asegura la estanquidad del conducto.
• El diámetro interior del conducto no presenta estrechamientos ni reducciones y es el indicado por el fabricante
del aparato, y en ningún caso inferior a los valores indicados en la tabla 4 de la Norma UNE60670-6:2005.
5.9.- RELACIÓN DE EQUIPOS DE CONSUMO
Los equipos de consumo instalados se relacionan en planos y se resumen a continuación:

5.4.- MONTANTE HASTA CONTADOR

La caldera ha sido elegida para garantizar la producción de ACS.

La instalación hasta contador queda descrita en la documentación gráfica adjunta a esta memoria. La instalación
nace en el tallo, discurre envainada por el falso techo de planta sótano llega horizontalmente a la sala de calderas
de la planta sotano protegida con una protección mecánica.

EQUIPOS

MARCA

MODELO

En la planta se debe instalar una llave de corte de la instalación, accesible desde zona común.

CALDERA

BUDERUS

Logamax plus GB162 (V2) - 80

POTENCIA TERMICA
PROYECTO (kW-kcal)
65,00

63.086,85

5.5.- EQUIPO DE CONTAJE

5.10.- DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE GAS

El contador se instalará en la posición recogida en planos, será del tipo G-25 para un caudal máximo de 40
m3(s)/h y mínimo 0,25 m3(s)/h, con conexiones roscadas DN 2 1/2’’ según ISO 228.

Al tratarse de una instalación al aire libre, no es necesario disponer de detectores de fugas de gas en el local
destinado a la ubicación de calderas.

5.6.- INSTALACIÓN RECEPTORA TRAS CONTADOR

5.11.- PRUEBAS DE ESTANQUEIDAD

La instalación receptora se adaptará a lo establecido, de forma general, en el apartado 6.2.- de esta memoria y a
las especificaciones técnicas del Pliego de condiciones.

Toda instalación, con excepción del contador, se ha sometido a una prueba de estanquidad con resultado
satisfactorio, antes de su puesta en servicio.

El material empleado en estos tramos de instalación, como en el resto de la instalación receptora, es el cobre
rígido y suministrado en barras.

El resultado de la prueba de estanquidad será documentado de acuerdo con la Norma UNE 60670-8.

Los diámetros, pérdidas de carga y velocidad se aprecian en los cálculos siguientes:
TRAMO

Potencia (kW)

Q unitario
(m3/h)

Tallo-Calderes

270,00

24,31

Longitud
Potencia
Coef. Simult
Q tramo (m3/h) Horizontal Altura (m) Le
(kW)
(m)
0,60
161,11
14,51
50,00
32,00 89,50

Di

∆P

∆P
acumulado

40

16,30

16,30

v (m/s)
3,14

La prueba de estanquidad se ha realizado por tramos en la totalidad de la instalación receptora, usando aire como
fluido de prueba.
La presión mínima de ensayo se ha descrito en el Pliego de Condiciones técnicas, y se resume nuevamente a
continuación.

Las protecciones y pasamuros se señalan en el esquema isométrico de gas.
5.7.- LOCAL DONDE SE UBICAN APARATOS A GAS
La ubicación de las calderas es en planta sotano.

*** La prueba ha sido verificada con un manómetro de columna de agua en forma de U con escala ± 500
mm.c.d.a.

5.7.1.- Volumen mínimo
Los locales donde se instalen sólo aparatos a gas de circuito estanco y/o de circuito abierto conducido no precisan
volumen mínimo.
5.7.2.- Sistemas de ventilación
La ventilación de la cocina se especifica en el apartado 7.- de esta Memoria.

5.12.- PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN
Previa a la puesta en servicio de la instalación la empresa distribuidora realizará las comprobaciones
reglamentarias y solicitará la documentación técnica preceptiva.
Durante la puesta en servicio la empresa distribuidora realizará igualmente las comprobaciones que le son
exigidas por la Normativa vigente, según UNE60670-9, apartado 3.

Previamente a la puesta en marcha de los aparatos a gas, tanto la Dirección facultativa como la empresa
instaladora han comprobado que los aparatos están preparados para el tipo de gas que se le va a suministrar, que
cada uno de ellos lleva el marcado requerido por la legislación vigente y que el local que los contiene cumple con
los requisitos de la Norma UNE 60670.
Así mismo se han comprobado, con resultado satisfactorio, los ítem recogidos en la Norma UNE 60670-10,
apartado 4 tabla 1.
Se le recuerda al instalador la obligatoriedad de realizar las comprobaciones de estanqueidad de las conexiones
de los aparatos a gas una vez realizada la puesta en marcha de los mismos, según la Norma UNE 60670-10.
También se le recuerda al instalador la obligatoriedad de realizar las comprobaciones que exige la citada Norma
UNE sobre los productos de concentración.
Se prohíbe expresamente dejar un aparato en marcha si la concentración de monóxido de carbono (CO) corregido
no diluido es superior a 1.000 ppm.
5.13.- OPERACIONES BÁSICAS SOBRE LA INSTALACIÓN
5.13.1.- Operaciones básicas sobre instalaciones en servicio

• No se deben realizar modificaciones o ampliaciones de la instalación sin cerrar el suministro, salvo que se
utilicen técnicas adecuadas para operar en carga.
• Cualquier operación en que sea necesario proceder al vaciado de gas del interior de la instalación, se debe hacer
de forma que no de posibilidad de que en el interior del local donde se encuentra la instalación exista mezcla aire gas comprendida entre los límites de
inflamabilidad.
En los locales donde existan indicios razonables de presencia de gas, se deben tomar las siguientes medidas
adicionales:
• No se deben accionar los interruptores eléctricos (se incluye no apagarlas luces ni los equipos en
funcionamiento), ni generar chispas o llamas, y se debe proceder de inmediato a ventilar el local y a cerrar la llave
de paso del gas.
• En trabajos en un recinto cerrado con presencia de gas, se deben verificar las condiciones ambientales mediante
el uso de detectores adecuados antes de entrar, y realizar medidas periódicas de la presencia de gas en el
ambiente.
• Cuando sea necesaria iluminación complementaria en trabajos conpresencia de gas, se deben utilizar lámparas
o linternas de seguridad.
6.- SALA DE CALDERAS Y COCINA
La sala de calderas cumplirá con los requisitos mínimos exigidos por el RITE y por la UNE 60.601:2.006, además
del que a continuación se detalla.
6.1.- CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES
El suelo de la sala tendrá la pendiente necesaria para evitar acumulaciones de agua y se dispondrá de un sistema
eficaz de desagüe por gravedad, con un diámetro mínimo de 100 mm.
La resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales será como mínimo de RF-120 por tratarse
de una sala de seguridad normal.
Los materiales empleados en los cerramientos y acabados serán de categoría MO.
6.2.- VENTILACIÓN Y SEGURIDAD
Los sistemas de ventilación y seguridad a emplear son los que se definen en la Norma UNE 60601:2006, Tabla 1.
Por tratarse de un edificio de nueva construcción y emplear gas menos denso que el aire se prescribe un sistema
de ventilación tipo A o B y seria obligatoria la presencia de una superficie de baja resistencia, en nuestro caso las
calderas están en el exterior, ante lo cual, no es necesaria dicha construcción.
La ventilación de la sala de calderas no es necesaria ya que está ubicada en el exterior.
ENTRADA DE AIRE PARA LA COMBUSTIÓN
Aplicando el criterio seguido en las normas UNE 60601:2006, la sección libre total de los orificios de entrada de
aire a través de las paredes exteriores será como mínimo de 5 cm2, por cada kW de potencia nominal total de los
equipos instalados.

5.13.2.- Medidas de seguridad durante la operación
Las principales medidas de seguridad a considerar sobre cualquier incidencia en la instalación receptora de gas
son las siguientes:

La Cocina, ubicada en planta sótano, es totalmente eléctrica, sin ningún dispositivo alimentado mediante gas
natural. La ventilación específica en cocina no es necesaria.

• No fumar durante los trabajos.

Los orificios de entrada de aire que desembocan en los locales o recintos deben estar dispuestos de forma que su
borde superior diste como máximo 50cm del nivel del suelo.

• No efectuar trabajos en presencia de fuegos, hogares encendidos o focos calientes, en los locales donde se
trabaje.

Estos orificios también deben distar 50 cm de cualquier otra abertura distinta de la entrada de aire practicada en la
sala de máquinas.

• No manipular las llaves de la instalación común que se encuentren precintadas, hasta la reparación de la avería.

VENTILACIÓN SUPERIOR

• Cuando se produzcan interrupciones de los trabajos en curso, se deben tomar las medidas de seguridad
adecuadas para asegurar la ausencia de gas y evitar la manipulación por parte de terceros, bloqueando si es
posible la llave de corte correspondiente, colocando tapones, etc.

En la parte superior de la pared de los locales o recintos deben situarse los orificios de evacuación del aire interior
de la sala al aire libre, directamente o por conducto, de forma que la distancia de su borde inferior al techo no sea
mayor que 30 cm.
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ΔP= Pérdida de presión (mm.c.d.a.)
6.3.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA

LE= Longitud equivalente (m)

El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados en el interior de la sala se ha ubicado en un
recinto destinado a tal fin. Dicho espacio se refleja en el plano

QS= Caudal de simultaneidad (Nm3/h)

El nivel medio de iluminación en servicio de las salas de máquinas debe ser suficiente para realizar los trabajos de
conducción e inspección y, como mínimo, de 200 lux, con una uniformidad media de 0,5.

D= Diámetro interior de la cañería (mm)
La longitud equivalente se obtiene a partir de la longitud real del tramo aplicando un incremento del 20% en
concepto de accesorios.

Toda la instalación se realizará bajo tubería rígida y las luminarias y tomas decorriente, si existieran, tendrán un
grado de protección IP55 y una protección mecánica de grado 7 (Norma UNE 20-324).

La presión mínima a la entrada de un aparato de gas será de 17 mbar según UNE 60670-4, tabla 3 apartado 3.5.-.

Cada acceso se señalizará con un aparato autónomo de alumbrado de emergencia.

El caudal de simultaneidad se calcula a partir de la potencia absorbida de los aparatos de consumo y del el P.C.I.
del Gas Natural (Hi), utilizando la fórmula
(Según UNE 60670-4):

6.4.- INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
En el interior de la sala de máquinas deben figurar, visibles y debidamente protegidas, las indicaciones siguientes:
• Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en caso necesario, con señal de alarma de urgencia y
dispositivo de corte rápido.
• El nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidad encargada del mantenimiento de la
instalación.
• La dirección y número de teléfono del servicio de bomberos más próximo, y del responsable del edificio.
• Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos.
• Plano con esquema de principio de la instalación.
6.5.- MEDIDAS SUPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD EN COCINA
Estas medidas consisten en la instalación de un equipo de detección que, encaso de fuga de gas, active un
sistema que corte el suministro de este fluido al recinto.
El sistema de detección debe ser sometido a las operaciones de mantenimiento y a las pruebas periódicas que
indiquen los fabricantes para comprobar su correcto funcionamiento. Las pruebas deben realizarse, al menos, una
vez cada seis meses. Los equipos de detección de fugas y corte de gas, deben cumplir los requisitos mínimos
siguientes:
Los detectores deben activarse con el comprobador de buen funcionamiento antes de que se alcance el 30% del
límite inferior de explosividad para el gas utilizado y deben ser conformes con las Normas UNE-EN 50194, UNEEN50244, UNE-EN 61779-1, UNE-EN 61779-4 y UNE-EN 50073, según corresponda.
Se deben instalar, en el caso de gases más densos que el aire, a una altura máxima de 0,2 m del suelo,
protegiéndose adecuadamente de choques o impactos, y, en el caso de gases menos densos que el aire, a menos
de 0,3 m del techo o en el propio techo, en un lugar donde los movimientos del aire no sean impedidos por
obstáculos, y nunca cerca de un flujo de aire.
El sistema de detección debe activar el sistema de corte. El sistema de corte debe consistir en una válvula de
corte automática del tipo todo o nada instalada en la línea de alimentación de gas de cocina. Dicha válvula de
corte tendrá un enclavamiento electromecánico con el motor de extracción de la campana de cocina.

QS = Pi/Hs
Pi = (A + B + C + D + ...) × 1,10
Pi potencia de diseño de la instalación individual del local de uso no doméstico.
A, B, C consumos caloríficos (referidos al Hi) de los aparatos de consumo.
Además se considerará que la velocidad del gas al interior de las tuberías notendrá que pasar los 20 m/s, y se
calculará según lo siguiente:
V = 353 QS/(P x D2), dónde
V = velocidad (m/s)
DOCUMENT III – PLECS DE CONDICIONS
1.- GENERALIDADES
1.1.- ÁMBITO DE APLICACIÓN
El ámbito de aplicación de este pliego de condiciones afectará a todas las obras que comprende el presente
proyecto. En él se señalan los criterios generales que serán de aplicación, se describen las obras comprendidas,
se fijan las condiciones de ejecución, se establecen las pruebas previstas por las recepciones, las formas de
medida y abono de las obras y el plazo de garantía de ejecución.
1.2.- DISPOSICIONES LEGALES
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en cuántas disposiciones legales de carácter
técnico, social, laboral, etc. rigen en la fecha en qué se ejecuten las obras.
Igualmente el Contratista estará obligado al cumplimiento de la totalidad de documentos que conforman el
presente Proyecto y en especial a lo dispuesto en este PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS.
1.3.- MEDIDAS DE SEGURIDAD

Debe ser del tipo normalmente cerrada de forma que ante una falta de energía auxiliar de accionamiento se
interrumpa el suministro de gas.

El Contratista deberá aportar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el almacenamiento de
materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a los obreros, público,
vehículos o propiedades ajenas, de posibles daños y prejuicios, corriente con la responsabilidad que de los
mismos se derive.

En caso de que el sistema de detección sea activado, la reposición del suministro debe ser manual.

1.4.- PERMISOS Y LICENCIAS

En el proyecto que nos ocupa los aparatos de cocina son eléctricos, ante lo cual no es de aplicación este
apartado.
7.- ANEXO DE CÁLCULO

El Contratista o su representante deberán obtener todos los permisos y licencias necesarias por la ejecución y
puesta en servicio de las obras a las que se refiere el presente Proyecto, con excepción de lo relativo a
expropiaciones y servidumbres de paso respecto de los Organismos de la Administración y las Licencias
Municipales, y en especial las autorizaciones administrativas de los Servicios Territoriales de Industria y Energía
de la Generalitat.

7.1.- CALCULO DE INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS NATURAL

1.5.- MEDIOS AUXILIARES

Los diámetros de las instalaciones en baja presión se calcularán aplicando la fórmula de Renouard para baja
presión y considerando los caudales simultáneos.

Están incluidos en la contrata la utilización de los medios auxiliares que sean necesarios para la buena ejecución
de las obras principales y para garantizar

1,82

ΔP = 139.200 x LE x QS

xD

-4,82

, dónde

la seguridad de las mismas, como por ejemplo herramientas, andamios, grúas, señalizaciones, vallas, etc.

1.6.- ORDEN DE LOS TRABAJOS
El Director de las obras fijará el orden en qué se deban ejecutar los trabajos, quedando la contrata obligada a
cumplir cuánto se dispone sobre el particular.
1.7.- REPLANTEO
El replanteo de la obra lo realizará la Dirección de la misma en presencia del Contratista.
Una vez establecido el orden de los trabajos y realizado el replanteo, el Contratista presentará a la aprobación de
la Dirección un programa de trabajo el cumplimiento del cual se responsabilizará.
1.8.- RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO DE MATERIALES
Todos los materiales empleados deberán ser de primera calidad y cumplirán con lo señalado más adelante en
este Pliego de Condiciones Técnicas.
Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de su instalación el Contratista presentará a la Dirección
catálogos y muestras de aquellos materiales que no se ajusten a la marca definida en el Proyecto, con el objetivo
de comprobar su idoneidad técnica, así como el cumplimiento de las Prescripciones recogidas en el Pliego
correspondiente.
Aquellos materiales que se ajusten en marca y modelo a los recogidos en el Proyecto no requerirán de este
control previo.
El almacenamiento de materiales se realizará de forma que estos no padezcan ningún deterioro durante su
manipulación y depósito, debiendo retirar todos aquellos que no cumplan este requisito.
La vigilancia y custodia de los materiales almacenados e instalados correrá con cargo al contratista, hasta la
Recepción provisional, siendo obligación de la Propiedad entregar a este un lugar seguro por efectuar el
almacenamiento.
1.9.- MATERIALES, EQUIPOS Y APARATOS DE GAS

* La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 10 bares, clase 1, diámetro 100 mm o un
manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características.
El tiempo de prueba puede reducirse a 30 min en tramos inferiores a 20 m en instalaciones individuales.
** La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 6 bares, clase 1, diámetro 100 mm o un
manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características.
*** La prueba debe ser verificada con un manómetro de rango 0 a 1 bar, clase 1, diámetro 100 mm o un
manómetro electrónico o digital o manotermógrafo del mismo rango y características. Cuando la prueba serealice
con una presión de hasta 0,05 bar, ésta se verificará con un manómetro de columna de agua en forma de U con
escala ± 500 mca como mínimo o cualquier otro dispositivo, con escala adecuada, que cumpla el mismo fin.
El tiempo de prueba puede ser de 10 min si la longitud del tramo a probar es inferior a 10 m.
Para la Recepción Provisional de las obras e instalaciones una vez terminadas, el Director de la obra procederá,
en presencia de representantes del Contratista y de la Propiedad, a efectuar todos los reconocimientos y ensayos
que se estimen necesarios por comprobar que las obras han sido ejecutadas conforme a lo dispuesto en el
presente Proyecto y las modificaciones autorizadas si las hubiera.
1.12.- PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA
La Recepción Provisional adquirirá carácter de Recepción Definitiva en las condiciones expuestas más adelante
sin la necesidad de realizar pruebas ni ensayos adicionales.
1.13.- RECEPCIÓN DE LAS OBRAS

Los materiales, equipos y aparatos de gas utilizados en las instalaciones objeto de este proyecto deberán cumplir
lo estipulado en las disposiciones que apliquen directivas europeas y, en su caso, las nacionales que no
contradigan las anteriores y sean de aplicación.

Una vez finalizada la instalación y realizadas, en su caso, las pruebas previas con resultado favorable, así como
las inspecciones reglamentarias, deberá procederse como sigue:

En ausencia de tales disposiciones:

a) La empresa responsable de la ejecución, emitirá un certificado de instalación y, en su caso, de las pruebas
realizadas, en el que se hará constar que la misma se ha realizado de conformidad con lo establecido

a) Deberán cumplir con las prescripciones indicadas en este reglamento yen las ITCs que lo desarrollan. A tal
efecto, se considerarán conformes los materiales, equipos y aparatos amparados por certificados y marcas de
conformidad a normas, que sean otorgados por las entidades de certificación a que se refiere el capítulo III del
Real Decreto 2200/1995,de 28 de diciembre o norma que la sustituya .b) Deberán ostentar de forma visible e
indeleble las siguientes indicaciones mínimas:
Identificación del fabricante, representante legal o responsable de a comercialización; Marca y modelo; Las
indicaciones necesarias para el uso específico del material o equipo.
c) Las instrucciones deberán estar redactadas, al menos, en castellano.

en la reglamentación vigente y de acuerdo con la documentación técnica. En su caso, identificará y justificará las
variaciones que se hayan producido en la ejecución con relación a lo previsto en dicha documentación.
b) En los casos en los que la reglamentación vigente lo requiera, el organismo de control que realice la inspección
emitirá un certificado de inspección y, en su caso, de las pruebas realizadas.
Por otro lado, una vez finalizadas las obras, se procederá a su reconocimiento realizándose las pruebas y ensayos
que se prescriben en este Pliego. Del resultado de dicho reconocimiento y del de las pruebas y ensayos
efectuados, se levantará un Acta que firmarán el Contratista y la Dirección de la obra.

1.10.- MARCHA DE LAS OBRAS

Si los resultados se calificaran de satisfactorios, se recibirían provisionalmente las obras contando a partir de esta
fecha el periodo de garantía. Si los resultados no fueran satisfactorios se concedería al Contratista un plazo
prudente por la corrección de las deficiencias observadas, transcurrido el cual se procederá a un nuevo
reconocimiento y a la realización de nuevas pruebas y ensayos, si lo estimara oportuno la Dirección de la obra.

Una vez iniciadas las obras deberán continuarse sin interrupción y en el plazo estipulado. Los retrasos, cuando
estén justificados, serán aceptados por la Dirección y no contabilizarán a efectos de Plazo de ejecución.

Con carácter previo a la firma del Acta de Recepción Provisional el Contratista presentará la siguiente
documentación:

1.11.- PRUEBAS PARA LA RECEPCIÓN PROVISIONAL

- 1 juego de Planos “as built”

Las pruebas e inspecciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones receptoras de gas serán
realizadas por la empresa responsable de la ejecución, quienes deberán comprobar la correcta ejecución y el
funcionamiento seguro de la misma.

- 1 Memoria descriptiva de la instalación realmente ejecutada.

No se aceptarán aparatos de gas en obra que no cumplan estrictamente con lo dispuesto en la IT-IG-08 del
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos, RD 919/2006, de 28 de julio.

Previamente a la puesta en servicio de la instalación se realizarán las pruebasde resistencia y estanquidad
previstas en las normas UNE 60670-8 o la norma UNE 60620, según proceda.
Durante la preparación y ejecución de las pruebas de resistencia y estanquidad deberá asegurarse la ausencia de
personas ajenas a las mismas, en la zona de trabajo.
La prueba de estanqueidad se realizará según las siguientes indicaciones:

- 1 Relación de equipos y materiales, con indicación expresa de los fabricantes con direcciones y teléfonos, junto
con catálogos de los mismos.
- Manuales de funcionamiento, instrucciones y mantenimiento de todos los equipos implicados a la instalación
realizada.
- 1 Dossier con el resultado de las pruebas efectuadas.
- El certificado final de obra.
- Certificados de cada instalación, presentados ante el organismo oficial competente. Incluso autorizaciones de
suministro, boletines, etc.
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- Certificados tramitados ante Compañías Suministradoras.
- Libros oficiales de mantenimiento debidamente legalizados.
La Recepción Definitiva se realizará de igual forma a la indicada para la Recepción Provisional, y tendrá lugar una
vez transcurrido el periodo de garantía. Se formalizará en este punto el Acta de Recepción Definitiva sin la
realización de pruebas o ensayos adicionales y se autorizará la liberación de la Fianza Definitiva si la hubiera.

el caso de instalaciones individuales con contaje (equipo contador) situado en el límite de la propiedad no existe
acometida interior.
INSTALACIÓN INDIVIDUAL
Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos, según el caso, entre:

1.14.- PUESTA EN SERVICIO DE LA INSTALACIÓN RECEPTORA

La llave del usuario, cuando existe instalación común, o La llave de acometida o de edificio, cuando se suministra
a un solo usuario; Ambas excluidas e incluyendo las llaves de conexión de los aparatos.

Solamente podrán ponerse en servicio las instalaciones que hayan superado las pruebas previas.

ÍNDICE DE WOBBE

El llenado de gas de la instalación de distribución se efectuará de manera que se evite la formación de mezcla
aire-gas comprendida entre los límites de inflamabilidad del gas. Para ello la introducción del gas se efectuará a
una velocidad que reduzca el riesgo de mezcla inflamable en la zona de contacto ose separarán ambos fluidos
con un tapón de gas inerte o pistón de purga.

Es la relación entre el poder calorífico del gas por unidad de volumen y la raíz cuadrada de su densidad, en las
mismas condiciones de referencia.

Asimismo, el procedimiento de purgado de una instalación se realizará de forma controlada.
La puesta en servicio de una instalación se llevará a cabo por personal cualificado autorizado por el distribuidor o
el titular de la instalación de distribución y con el conocimiento del director de la obra.
En general, para la puesta en servicio de una instalación receptora se deberá comprobar que quedan cerradas,
bloqueadas y precintadas las llaves de inicio

El índice de Wobbe se denomina superior o inferior según que el poder calorífico considerado sea el poder
calorífico superior o inferior.
Símbolos: índice de Wobbe superior: Ws; índice de Wobbe inferior: Wi
Unidades:
Megajulio por metro cúbico de gas seco tomado en las condiciones de referencia (MJ/m3).
Megajulio por kilogramo de gas seco (MJ/kg).

de las instalaciones individuales que no se vayan a poner en servicio en ese momento, así como las llaves de
conexión de aquellos aparatos de gas pendientes de instalación o pendientes de poner en marcha. Además, se
taponarán dichas llaves en caso de que la instalación individual, o el aparato correspondiente, estén pendientes de
instalación. Asimismo, se deberán purgar las instalaciones que van a quedar en servicio, asegurándose que al
terminar no existe mezcla de aire-gas dentro de los límites de inflamabilidad en el interior de la instalación dejada
en servicio.

ACCESIBILIDAD DE GRADO 1

COMPROBACIONES PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LOS APARATOS A GAS

Se entiende que un dispositivo de una instalación receptora de gas tiene accesibilidad de grado 2 cuando está
protegido por un armario, un registro practicable o una puerta, provistos de cerradura con llave normalizada. Su
manipulación se debe poder realizar sin disponer de escaleras convencional eso medios mecánicos especiales.

Se entiende que un dispositivo de una instalación receptora de gas tiene accesibilidad de grado 1 cuando su
manipulación se puede realizar sin necesidad de abrir cerraduras, y el acceso tiene lugar sin necesidad de
disponer de escaleras convencionales o medios mecánicos especiales.
ACCESIBILIDAD DE GRADO 2:

ACCESIBILIDAD DE GRADO 3
Se entiende que un dispositivo de una instalación receptora de gas tiene accesibilidad de grado 3 cuando para su
manipulación se precisan escaleras convencionales o medios mecánicos especiales, o bien que para acceder a él
hay que pasar por una zona privada o que, aun siendo común, sea de uso privado.
APARATO A GAS DE CIRCUITO ABIERTO
Aparato que toma el aire necesario para la combustión de la atmósfera del local en el que se encuentra instalado.
Puede ser de tipo A o B.
APARATO A GAS DE TIPO A (DE EVACUACIÓN NO CONDUCIDA)
1.15.- MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES

Aparato de circuito abierto concebido para no ser conectado a un conducto de evacuación.

Los titulares, o en su defecto, los usuarios de las instalaciones, estarán obligados al mantenimiento y buen uso de
las mismas y de los aparatos de gas a ellas acoplados, siguiendo los criterios establecidos en la reglamentación
vigente, de forma que se hallen permanentemente en disposición de servicio con el nivel de seguridad adecuado.
Asimismo atenderán las recomendaciones que, en orden a la seguridad, les sean comunicadas por el
suministrador, el distribuidor, la empresa instaladora y el fabricante de los aparatos, mediante

APARATO A GAS DE TIPO B (DE EVACUACIÓN CONDUCIDA)

las normas y recomendaciones que figuran en el libro de instrucciones que acompaña al aparato de gas.

Aparato en el que el circuito de combustión (entrada de aire, cámara de combustión y evacuación de los productos
de la combustión) no tiene comunicación alguna con la atmósfera del local en el que se encuentra instalado.

Las modificaciones de las instalaciones deberán ser realizadas en todos los casos por instaladores autorizados
quienes, una vez finalizadas, emitirán el correspondiente certificado que quedará en poder del usuario.
1.16.- TERMINOLOGIA
INSTALACIÓN RECEPTORA DE GAS
Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta, y las llaves de
conexión de aparato, incluidas éstas, quedando excluidos los tramos de conexión de los aparatos y los propios
aparatos. Puede suministrar a varios edificios siempre que estén ubicados en terrenos de una misma propiedad
ACOMETIDA INTERIOR
Conjunto de conducciones y accesorios comprendidos entre la llave de acometida, excluida ésta, y la llave o llaves
del edificio, incluidas éstas, en el caso de instalaciones receptoras suministradas desde redes de distribución. En

Aparato de circuito abierto concebido para ser conectado a un conducto de evacuación. Puede ser de tiro natural o
de tiro forzado.
APARATO A GAS DE TIPO C (DE CIRCUITO ESTANCO)

LLAVE DE USUARIO
Llave de usuario, o llave de inicio de la instalación individual del usuario, es el dispositivo de corte que,
perteneciendo a la instalación común, establece el límite entre ésta y la instalación individual y que puede
interrumpir el paso de gas a una sola instalación individual.
LLAVE DE ACOMETIDA
Dispositivo de corte más próximo o en el límite de propiedad, accesible desde el exterior de la misma e
identificable, que puede interrumpir el paso de gas ala instalación receptora.
LLAVE DE CONEXIÓN DE APARATO
Es el dispositivo de corte que, formando parte de la instalación individual, está situado lo más próximo posible a la
conexión con cada aparato a gas y que puede interrumpir el paso del gas al mismo.

La llave de conexión de aparato no se debe confundir con la llave o válvula demando de corte que lleva
incorporado el propio aparato.

El tubo y los accesorios de polietileno utilizados deben ser de calidad PE 80 o PE 100, y deben ser conformes a la
Norma UNE-EN 1555.

La llave de conexión debe existir en todos los casos salvo que se trate de instalaciones individuales en las que se
utilice un depósito móvil de GLP de contenido inferior a 15 kg, equipado con un regulador con dispositivo de corte
incorporado y acoplado a un solo aparato situado en el mismo local que el depósito.

El uso del polietileno queda limitado a tuberías enterradas y a tramos alojados en vainas empotradas que
discurran por muros exteriores o enterradas que suministran a armarios de regulación y/o contadores de las
edificaciones.

LLAVE DE CONTADOR

Dichos armarios deben tener al menos una de sus paredes colindante con el exterior.

Aquella que está colocada inmediatamente a la entrada del contador o del regulador de abonado cuando éste se
acople directamente al contador.

TUBOS DE COBRE

LLAVE DE EDIFICIO
Dispositivo de corte más próximo al edificio o situado en el muro de cerramiento del edificio, accionable desde el
exterior del mismo, que puede
interrumpir el paso del gas a la instalación que suministra.
PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN (MOP)
Máxima presión a la que la instalación se puede ver sometida de forma continuada en condiciones normales de
operación.
SALA DE MÁQUINAS
Local técnico donde se alojan los equipos de cogeneración o de producción de frío o calor y otros equipos
auxiliares y accesorios de la instalación, con potencia útil nominal conjunta superior a 70 kW. Los locales anexos a
la sala de máquinas que comuniquen con el resto del edificio o con el exterior a través de la misma sala se
consideran parte de la misma.
2.- INSTALACIÓN RECEPTORA
2.1.- GENERALIDADES
Como criterio general, las instalaciones de gas se deben construir de forma que las tuberías sean vistas o alojadas
en vainas o conductos, para poder ser reparadas o sustituidas total o parcialmente en cualquier momento de su
vida útil, a excepción de los tramos que deban discurrir enterrados. La instalación de tuberías empotradas se limita
a los casos indicados en el apartado 4.6.
Cuando las tuberías (vistas o enterradas) deban atravesar muros o paredes exteriores o interiores de la
edificación, se deben proteger con pasamuros adecuados.

Las características mecánicas de los tubos de cobre, así como sus medidas y tolerancias, deben ser las
determinadas en la Norma UNE-EN 1057. Se debe utilizar tubo en estado duro con un espesor mínimo de 1 mm
para tuberías vistas, pudiéndose utilizar el tubo en estado recocido y en rollo para la conexión de aparatos y para
tuberías enterradas, teniendo en este último caso un espesor mínimo de 1,5 mm y un diámetro exterior máximo de
22 mm.
Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de dirección, etc., mediante
soldadura por capilaridad, deben estar fabricados con material de las mismas características que el tubo al que
han de unirse y conformes a la Norma UNE-EN 1254-1 o, en su caso, pueden ser accesorios mecanizados de
aleación de cobre según las Normas UNE-EN12164, UNE-EN 12165 o UNE-EN 1982, según corresponda.
Las medidas y tolerancias de los accesorios de cobre o de aleación de cobre deben ser conformes a las Normas
UNE 60719 y UNE-EN 1254-1.
TUBOS DE ACERO
El tubo de acero debe estar fabricado a partir de banda de acero laminada en caliente con soldadura longitudinal o
helicoidal, o bien estirado en frío sin soldadura.
En lo relativo a las dimensiones y características, los tubos de acero deben ser conformes a la Norma UNE 36864,
para tubos soldados longitudinalmente, y alas Normas UNE 19040, UNE 19041 y UNE 19046 para los tubos de
acero sin soldadura.
Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de dirección, etc. mediante
soldadura, deben estar fabricados enacero compatible con el tubo al que se han de unir, conforme con las
especificaciones de la Norma UNE-EN 10242.
La ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de dirección, etc. mediante unión roscada se debe
realizar con accesorios de fundición maleable, de acuerdo con las especificaciones indicadas en la Norma UNEEN 10242.

Las tuberías pertenecientes a la instalación común deben discurrir por zonas comunitarias del edificio (fachada,
azotea, patios, vestíbulos, caja de escalera,etc.). Las tuberías de la instalación individual deben discurrir por zonas
comunitarias del edificio, o por el interior de la vivienda o local al que suministran.

TUBOS DE ACERO INOXIDABLE

Cuando en algún tramo de la instalación receptora no se puedan cumplir estas condiciones, se debe adoptar en él
la modalidad de "tuberías alojadas envainas o conductos".

Las características mecánicas de los tubos de acero inoxidable, así como sus medidas y tolerancias, deben ser
conformes con la Norma UNE 19049-1.

El paso de tuberías no debe transcurrir por el interior de:
• huecos de ascensores o montacargas;

Los accesorios para la ejecución de uniones, reducciones, derivaciones, cambios de dirección, mediante
soldadura por capilaridad, deben estar fabricados en acero inoxidable de las mismas características que el tubo al
que han de unirse.

• locales que contengan transformadores eléctricos de potencia;

2.2.2.- Tuberías enterradas

• locales que contengan recipientes de combustible líquido (a estos efectos, los vehículos a motor o un depósito
nodriza no tienen la consideración de recipientes de combustible líquido);
• conductos de evacuación de basuras o productos residuales;
• chimeneas o conductos de evacuación de productos de la combustión;
• conductos o bocas de aireación o ventilación, a excepción de aquellos que sirvan para la ventilación de locales
con instalaciones y/o equipos que utilicen el propio gas suministrado.
No se debe utilizar el alojamiento de tuberías dentro de los forjados que constituyan el suelo o techo de las
viviendas o locales.
2.2.- TUBERIAS
2.2.1.- Materiales
TUBOS DE POLIETILENO
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El tubo de acero inoxidable debe estar fabricado a partir de banda de acero inoxidable soldada longitudinalmente.

No se deben instalar tuberías enterradas directamente en el suelo de las viviendas o locales cerrados destinados
a usos no domésticos.
Los tramos enterrados de las instalaciones receptoras se deben llevar a cabo según los métodos constructivos y
de protección de tuberías fijados por la reglamentación vigente. Se pueden enterrar tubos de polietileno, de cobre
o de acero, recomendándose el uso del polietileno en lo referente a redes y acometida exterior de combustibles
gaseosos.
2.2.3.- Tuberías empotradas
Esta modalidad de ubicación está limitada al interior de un muro o pared, y tan sólo se puede utilizar en los casos
en que se deban rodear obstáculos o conectar dispositivos alojados en armarios o cajetines. Si la pared alrededor
del tubo contiene huecos, éstos se deben obturar.
Para ello se debe utilizar tubo de acero soldado o de acero inoxidable, o bien tubo de cobre con una longitud
máxima de empotramiento de 0,40 m, pero en estos tramos de tubería no puede existir ninguna unión.

Excepcionalmente, en el caso de tuberías que suministren a un conjunto de regulación y/o de contadores, la
longitud de empotramiento de tuberías puede estar comprendida entre 0,40 m y 2,50 m.
Cuando una tubería se instale empotrada, de forma previa a su instalación se debe limpiar de todo óxido o
suciedad, aplicar una capa de imprimación y protegerla mediante la aplicación de una doble capa de cinta
protectora anticorrosión adecuada (al 50% de solape).

Este tipo de unión se puede utilizar exclusivamente para conectar a lastuberías los accesorios desmontables
pertenecientes a la instalación receptora(dispositivos de corte, contadores, reguladores, válvulas de seguridad
pormínima presión, etc.), y en las conexiones rígidas de aparatos a gas fijos.
También se puede utilizar la unión con juntas planas en las uniones mediantelas conexiones flexibles
contempladas en el apartado 5.8.

2.2.4.- Uniones

UNIÓN POR BRIDAS

Las uniones de los tubos entre sí y de éstos con los accesorios y elementos delas instalaciones receptoras, se
deben realizar de forma que el sistema utilizado asegure la estanquidad, sin que ésta se pueda ver afectada ni por
los distintos tipos y presiones de gas que se prevea suministrar ni por el medio exterior con el que estén en
contacto.

Las bridas deben ser conformes a las características y dimensiones que seindican en las Normas UNE-EN 1092-1
y UNE-EN 1092-2, intercalando entreellas una junta.

2.2.4.1.- Uniones por soldadura
Los procesos de soldadura utilizables dependen de los materiales de los tubosy/o accesorios a unir, y de si son
del mismo o de diferente material.
En general, las técnicas de soldadura y, en su caso, los materiales deaportación para su ejecución, deben cumplir
con unas características mínimasde temperatura y tiempo de aplicación, resistencia a la tracción, resistencia ala
presión y al gas distribuido, etc., y deben ser adecuadas a los materiales aunir.
En la realización de las soldaduras se deben seguir las instrucciones delfabricante de los tubos, de los accesorios
y del material de aportación,teniendo especial precaución en la limpieza previa de las superficies a soldar,en la
utilización del decapante adecuado al tipo de soldadura y en laeliminación de los residuos del fundente.
Las uniones soldadas deben ser siempre por soldadura fuerte en los tramoscon MOP superior a 0,05 e inferior o
igual a 5 bar, así como en los tramos quediscurran por garajes o aparcamientos.
La soldadura blanda sólo se puede utilizar en las tuberías con MOP inferior oigual a 0,05 bar de instalaciones que
suministren a locales destinados a usosdomésticos.
Los diferentes tipos de uniones mediante soldadura se exponen acontinuación:
Las uniones acero-acero, si las hubiere, se realizarán con soldadura eléctrica alarco, o también con soldadura
oxiacetilénica para diámetros nominalesinferiores o iguales a DN 50.
Las uniones cobre - cobre se deben realizar mediante soldadura porcapilaridad, a través de accesorios adecuados
de cobre o de aleación de cobre
y utilizando materiales de aportación que estén de acuerdo a la Norma UNEEN1044 en soldadura fuerte y a la
Norma UNE-EN 29453 en soldadurablanda.
El punto de fusión mínimo debe ser de 450 ºC para la soldadura porcapilaridad fuerte, y de 220 ºC para la
soldadura blanda.

La junta puede ser de elastómero conforme a las características indicadas enla Norma UNE-EN 682 en cuanto al
material, o bien de otro material adecuadoa esta aplicación.
Este tipo de unión se puede utilizar exclusivamente en accesorios desmontables pertenecientes a la instalación
receptora (dispositivos de corte, contadores, líneas de regulación, etc.), y en los tramos de conexión rígida de
aparatos y quemadores a gas fijos.
UNIONES METAL-METAL
Deben ser del tipo esfera-cono por compresión, de anillos cortantes o similar.
Su uso queda limitado a las conexiones en conjuntos de regulación y a la conexión de accesorios en baja presión.
En cualquier caso, estas uniones nodeben estar sujetas a movimiento.
UNIONES ROSCADAS
Las uniones roscadas se deben realizar únicamente sobre tubos de acero de calidad roscable de conformidad con
la Norma UNE 36864 de las series mediaso pesadas y sus accesorios roscados de fundición maleable según la
NormaUNE-EN 10242 y deben ser conformes a la Norma UNE 19500. Las roscas deben ser efectuadas de
acuerdo a la Norma UNE-EN 10226-1 y debe a segurarse su estanquidad mediante un compuesto anaeróbico, o
un compuesto no endurecible, o bien con cinta de estanquidad de PTPE, de acuerdo con las Normas UNE-EN
751-1, UNE-EN 751-2 y UNE-EN 751-3,respectivamente.
OTRO TIPO DE UNIONES
Se pueden emplear también en la construcción de instalaciones receptoras lasuniones que sean aceptadas en la
Norma UNE-EN 1775 y que cumplan unanorma de referencia de reconocido prestigio. Las uniones de cobre
ejecutadaspor presión, del tipo press-fitting, solamente se deben utilizar en instalacionesexteriores.
2.2.5.- Sujeciones de tuberías
La sujeción de las tuberías a la edificación se hará mediante abrazaderas deuna pata o similar, de acero
galvanizado con interposición de materialaislante, sin sobrepasar las siguientes distancias máximas entre ellas:

No se debe utilizar aleación de estaño-plomo como material de aportación.
No se debe utilizar el abocardado del tubo de cobre para soldar porcapilaridad, excepto en la construcción de
baterías de contadores
centralizados, siempre que, una vez realizada la unión soldada, el espesorresultante sea como mínimo el espesor
del tubo.
No se debe realizar la extracción de la tubería principal para soldarderivaciones, excepto en los módulos de
centralización de contadores, en losque la extracción de la misma se debe realizar conforme a la Norma
UNE60490.
Las uniones de los tubos y accesorios de PE se deben realizar mediantesoldadura por electrofusión o a tope, que
sean compatibles con los tubos yaccesorios a unir.
2.2.4.2.- Uniones desmontables
Las uniones desmontables son la unión por junta plana, la unión por bridas ylas uniones metal-metal.
UNIÓN POR JUNTA PLANA
El enlace mecánico y la junta plana de esta unión deben ser conformes a lascaracterísticas, materiales y
dimensiones de la Norma UNE 60719 que le sonde aplicación.
La junta plana puede ser de elastómero conforme a las característicasindicadas en la Norma UNE-EN 549 en
cuanto al material, o bien de otromaterial adecuado a esta aplicación.

Se preverán sujeciones adicionales en las proximidades de las llaves de paso.
2.2.6.- Separación entre tuberías vistas
Los tramos aéreos vistos guardarán las distancias mínimas reglamentadas
respeto a conductos de evacuación de humos, conducciones de agua caliente yfría, cables eléctricos, etc.
Las distancias mínimas de separación de una tubería vista a conducciones deotros servicios (conducción eléctrica,
de agua, vapor, chimeneas, mecanismoseléctricos...), deben ser de 3 cm en curso paralelo y de 1 cm en cruce.
Ladistancia mínima al suelo debe ser de 3 cm.
Estas distancias se miden entre las partes exteriores de los elementosconsiderados (conducciones o
mecanismos).
No debe haber contacto entre tuberías, ni de una tubería de gas conestructuras metálicas del edificio.

2.2.7.- Tuberías alojadas en vainas
Las vainas, conductos y pasamuros que se utilicen para enfundar un tramo dela instalación receptora deben ser
de materiales adecuados a las funciones aque se destinen, según lo indicado para cada caso en la Norma UNE
60670-4,siendo generalmente metálicos, plásticos rígidos o de obra.
Las tuberías alojadas en el interior de vainas o conductos deben ser continuaso bien estar unidas mediante
soldaduras y no pueden disponer de órganos demaniobra, en todo su recorrido por la vaina o conducto.
Esta modalidad se puede utilizar para ocultar tuberías por motivosdecorativos.
Esta forma de ubicación de tuberías se debe utilizar en los casos siguientes:
PARA PROTECCIÓN MECÁNICA DE TUBERÍAS
Cuando tengan que protegerse las tuberías de golpes fortuitos, o cuandodeban discurrir por zonas de circulación
y/o estacionamiento de vehículossusceptibles de recibir impactos o choques de éstos.Cuando las tuberías sean de
cobre y discurran por fachadas exteriores, sedeben proteger mecánicamente con vainas o conductos hasta una
alturamínima de 1,80 m respecto al nivel del suelo.
Además de las vainas y conductos, para la protección mecánica de tuberías sepueden utilizar estructuras o
perfiles metálicos adecuados a tal fin.

Las vainas deben ser continuas en todo su recorrido.
Las vainas deben quedar convenientemente fijadas mediante elementos desujeción.
Cuando la vaina sea metálica, no puede estar en contacto con las estructurasmetálicas del edificio ni con otras
tuberías, y debe ser compatible con elmaterial de la tubería, a efectos de evitar la corrosión.

PARA VENTILACIÓN DE TUBERÍAS

Cuando su función sea la ventilación de tuberías, los dos extremos de la vainadeben comunicar con el exterior del
recinto, zona o cámara que atraviesa (obien uno sólo, debiendo estar entonces el otro sellado a la tubería).

Cuando las tuberías deban transcurrir por:

2.2.9.- Pasamuros

• Un primer sótano, excepto en el caso de tuberías con MOP igual o inferior a 50 mbar de gases menos densos
que el aire que discurran porsótanos suficientemente ventilados; a los efectos de este apartado se entiende como
suficientemente ventilado aquel que cuenta por lo menos con dos aberturas directas de comunicación con el
exterior, cada una con una superficie libre mínima de 200 cm2, separadas verticalmente por una diferencia de
nivel mínima de 2 m y situadas en paredes opuestas. Si la ventilación al exterior se realiza por un conducto de
más de 3 m de longitud, se debe incrementar en un 50% la superficie de las aberturas de ventilación.

Los pasamuros serán de acero de diámetro interior superior en 1 cm aldiámetro de la cañería que protegen. Si
atraviesan paredes del mismo localquedarán abiertos por ambos extremos. En el caso de atravesar paredes
delocales diferentes o que den al exterior serán sellados con pasta noendurecible.

• Cavidades o huecos de la edificación (altillos, falsos techos, cámaras
sanitarias o similares)
• El interior de locales o viviendas a las que no suministran.
PARA TUBERÍAS QUE SUMINISTRAN A ARMARIOS EMPOTRADOS DE REGULACIÓN Y/O DE

2.3.- TALLOS
Los tallos de polietileno permiten realizar la transición entre tramos vistos yenterrados de las instalaciones
receptoras, y la conexión con la acometida, ensu caso, y pueden ser de polietileno-cobre o de polietileno-acero.
Suscaracterísticas mecánicas y dimensionales deben ser conformes a las indicadasen la Norma UNE 60405.
2.4.- CONJUNTOS DE REGULACIÓN
2.4.1.- Conjuntos de regulación para MOP superior a 0,4 bar e inferioro igual a 5 bar

Cuando los armarios que contienen los reguladores o conjuntos de regulacióny/o los contadores de gas se
instalen empotrados en muros de fachada olímites de propiedad y la tubería de entrada al armario se realice
enpolietileno.

Los conjuntos de regulación con presión de entrada para MOP superior a 0,4bar e inferior o igual a 5 bar y de
salida para MOP inferior o igual a 0,4 bar,deben ser conformes a las características constructivas,
dimensionales,mecánicas y de funcionamiento indicadas en la Norma UNE 60404-1. Para elcaso de ERMs, éstas
deben cumplir con la Norma UNE 60620-3 en lo relativoal recinto de instalación, precauciones diversas,
construcción e instalación, ycon la Norma UNE 60404-1 para el resto de características.

PARA TUBERÍAS SITUADAS EN EL SUELO O SUBSUELO

2.4.2.- Conjuntos de regulación para MOP superior a 0,05 bar einferior o igual a 0,4 bar

Cuando las tuberías se deban alojar, porque no haya otra alternativa:

Los conjuntos de regulación con presión de entrada para MOP superior a 0,05bar e inferior o igual a 0,4 bar y de
salida para MOP inferior o igual a 0,05 bar,deben ser conformes a las características constructivas,
dimensionales,mecánicas y de funcionamiento indicadas en la Norma UNE 60410.

CONTADORES

• Entre el pavimento y el nivel superior del forjado de locales interioresdel edificio.
• En el subsuelo exterior, cuando exista un local debajo de ellas cuyonivel superior del forjado esté próximo a la
tubería.

2.4.3.- Reguladores para MOP superior a 0,05 bar e inferior o igual o a0,4 bar

2.2.8.- Materiales de las vainas y conductos según su función

Los reguladores con presión de entrada para MOP superior a 0,05 bar einferior o igual a 0,4 bar y de salida para
MOP inferior o igual a 0,4 bar, seclasifican en función de su caudal nominal en:

Las vainas y conductos se deben construir en cada caso utilizando losmateriales indicados en la tabla siguiente,
según la función a que esténdestinados:

• Reguladores MOP superior a 0,05 bar e inferior o igual a 0,4 bar/MOPinferior o igual a 0,05 bar de caudal
nominal inferior o igual a 4,8m3(n)/h de aire.
Estos reguladores deben ser conformes a las características mecánicas y defuncionamiento indicadas en la
Norma UNE 60402, y deben incorporar siemprela válvula de seguridad por mínima presión.
• Reguladores MOP superior a 0,05 bar e inferior o igual a 0,4 bar/MOPsuperior a 0,05 bar e inferior o igual a 0,4
bar o MOP superior a 0,05bar e inferior o igual a 0,4 bar/MOP inferior o igual a 0,05 bar de caudalnominal superior
a 4,8 m3(n)/h de aire.
Estos reguladores deben incorporar elemento filtrante y válvula de seguridadpor mínima presión (si ésta no existe
en las instalaciones individuales a lasque suministra), y el conjunto se debe instalar entre sendas válvulas
quepermitan su sustitución o desmontaje parcial para efectuar tareas demantenimiento.

38 - PROJECTE EX. REHAB. EDIFICI B. ALBERG MARE DE DÉU MONTSERRAT- BCN - MEMORIA

2.5.- UBICACIÓN DE LOS CONJUNTOS DE REGULACIÓN.
Los conjuntos de regulación deben ser de grado de accesibilidad 2 y sólo se deben instalar en los siguientes
emplazamientos:
a) En el interior de armarios adosados o empotrados en paredes exteriores dela edificación.
b) En el interior de armarios o nichos exclusivos para este uso situados en el interior de la edificación, pero con al
menos una de sus paredes colindante con el exterior.
c) En el interior de recintos de centralización de contadores.
d) En el interior de salas de calderas, cuando sea para el suministro de gas alas mismas.
En los casos de situación en nicho, recinto de centralización de contadores y salas de calderas, se puede
prescindir del armario.
En los casos a) y b) el armario o nicho debe disponer de una ventilación directa al exterior al menos de 5 cm2,
siendo admisible la de la holgura entrepuerta y armario, cuando dicha holgura represente una superficie igual
omayor a dicho valor.

En este caso, no se puede situar el recinto de centralización de contadores enun nivel inferior a la planta baja del
edificio.
FINCAS UNIFAMILIARES O LOCALES DESTINADOS A USOS NO DOMÉSTICOS
El contador se debe instalar en un recinto tipo armario o nicho, situadopreferentemente en la fachada o muro límite
de propiedad, y con accesibilidadgrado 2 desde el exterior del mismo para la empresa distribuidora.
2.8.3.- Instalación de los contadores en un edificio ya construido
Si la instalación de contadores en edificios ya construidos no se puede realizarde acuerdo con el apartado 2.10.3
se pueden instalar en el interior de lasviviendas o locales privados. No obstante, las llaves de usuario de
lasinstalaciones individuales se deben situar en zona comunitaria, conaccesibilidad grado 2. En el supuesto de
que ello tampoco sea posible, seráentonces necesario recabar la autorización expresa de la empresadistribuidora.
En los casos en que los contadores se ubiquen en el interior de las viviendas olocales privados, se deben instalar
lo más cerca posible del punto depenetración de la tubería en la vivienda, preferentemente en la galería
abierta,cocina o local donde se instalen los aparatos a gas.
2.8.4.- Instalación centralizada de contadores

En los casos c) y d), cuando el recinto de centralización de contadores o lasala de calderas estén ubicados en el
interior del edificio, sus puertas deacceso deben ser estancas y sus ventilaciones directas al exterior.

2.8.4.1.- Características generales de los recintos de centralización decontadores

En los casos b), c) y d), el conducto de la válvula de alivio debe disponer deventilación directa al exterior.

Los contadores se pueden centralizar de forma total en un local técnico oarmario, o bien de forma parcial en
locales técnicos, armarios o conductostécnicos en rellano.

2.6.- VÁLVULAS DE SEGURIDAD POR MÍNIMA PRESIÓNINDEPENDIENTES
Las válvulas de seguridad por mínima presión (VISmín) independientes, esdecir, que no están incorporadas a un
regulador, se clasifican en función deque su caudal nominal sea inferior o igual a 4,8 m3(n)/h de aire, o superior
aeste valor.
Las VISmín de caudal nominal inferior o igual a 4,8 m3(n)/h deben serconformes con las características mecánicas
y de funcionamiento indicadas enla Norma UNE 60403.
2.7.- CONTADORES Y SOPORTES
Los contadores de gas utilizados para medir y registrar el volumen consumidopor los aparatos conectados a una
instalación de gas, deben ser conformescon las Normas UNE-EN 1359 y UNE 60510 (contadores de
paredesdeformables), UNE-EN 12261 (contadores de turbina) y UNE-EN 12480(contadores de pistones), según
corresponda.
Los soportes de contador, en el caso de que sean necesarios, deben serconformes con las características
mecánicas y dimensionales que se indican enla Norma UNE 60495.
Cuando se utilicen módulos prefabricados para la centralización de contadores,éstos deben ser conformes con las
características mecánicas y dimensionalesque se indican en la Norma UNE 60490. Cuando no se utilicen
módulosprefabricados, los criterios sobre las características mecánicas ydimensionales serán conformes a la
Norma UNE 60490.
2.8.- REQUISITOS DE UBICACIÓN DE LOS CONTADORES DE GAS

Los locales técnicos, armarios y conductos técnicos pueden ser prefabricados oconstruirse con obra de fábrica y
enlucidos interiormente.
La puerta de acceso al recinto, sea local técnico o armario de centralizacióntotal o parcial, o armario o nicho para
más de un contador, debe abrir haciaafuera y disponer de cerradura con llave normalizada por la
empresadistribuidora.
Si se trata de un local técnico, la puerta se debe poder abrir desde el interiordel mismo sin necesidad de llave.
La instalación eléctrica en el interior del recinto de centralización, caso de quesea necesaria, se debe ajustar a la
reglamentación vigente.
En el recinto de centralización, junto a cada llave de contador, debe existir unaplaca identificativa que lleve
grabada, de forma indeleble, la indicación de lavivienda (piso y puerta) o local al que suministra. Dicha placa debe
sermetálica o de plástico rígido.
En el caso de recintos de centralización diseñados para más de doscontadores, en un lugar visible del interior del
recinto se debe situar un cartelinformativo que contenga, como mínimo, las siguientes inscripciones:
• Prohibido fumar o encender fuego.
• Asegúrese que la llave de maniobra es la que corresponde.
• No abrir una llave sin asegurarse que las del resto de la instalacióncorrespondiente están cerradas.

2.8.1.- Generalidades

• En el caso de cerrar una llave equivocadamente, no la vuelva a abrir sincomprobar que el resto de las llaves de
la instalación correspondienteestán cerradas.

Para gases menos densos que el aire, los contadores no se deben situar en unnivel inferior al primer sótano o
semisótano.

Además, en el exterior de la puerta del recinto se debe situar un cartelinformativo que contenga la siguiente
inscripción:

Para gases más densos que el aire, los contadores no se deben situar en unnivel inferior al de la planta baja.

• Contadores de gas.

Los recintos (local técnico, armario o nicho y conducto técnico) destinados a lainstalación de contadores deben
estar reservados exclusivamente parainstalaciones de gas.

Tanto los locales técnicos como los armarios de centralización de contadores,deben tener las dimensiones
suficientes para alojar a los contadores y a loselementos y accesorios asociados, y permitir efectuar con
normalidad sulectura y los trabajos de mantenimiento, conservación o sustitución de losmismos.

El totalizador del contador se debe situar a una altura inferior a 2,20 m delsuelo. En el caso de módulos
prefabricados, esta altura puede ser de hasta2,40 m, siempre y cuando se habilite el recinto con una escalera o
útil similarque facilite al técnico correspondiente efectuar la lectura.

Los armarios y locales técnicos de centralización de contadores deben seraccesibles desde zonas comunitarias de
la edificación.

2.8.2.- Instalación de los contadores en un edificio de nuevaconstrucción

2.8.4.2.- Ventilación de los recintos de centralización de contadores

FINCAS PLURIFAMILIARES

Para su adecuada ventilación, los locales técnicos, armarios exteriores o interiores y conductos técnicos de
centralización de contadores, deben disponer de una abertura de ventilación situada en su parte inferior y otra
situada en su parte superior. Las aberturas de ventilación pueden ser por orificio o por conducto.

Los contadores se deben instalar centralizados, en recintos situados en zonascomunitarias del edificio y con
accesibilidad grado 2 para la empresadistribuidora.
En casos excepcionales y de acuerdo con la empresa distribuidora, se puedensituar en zonas con accesibilidad
grado 3, desde el exterior o zonascomunitarias, estando constituidos por local técnico, armario, nicho o
conductotécnico.

Las aberturas de ventilación deben ser preferentemente directas, es decir, deben comunicar con el exterior o con
un patio de ventilación.

La ventilación indirecta de estos recintos sólo se puede realizar en los casosque se indique un valor de superficie
mínima en la tabla siguiente,entendiendo como ventilación indirecta la que proporciona una abertura
quecomunique el recinto de contadores con un local de uso común (portal,vestíbulo) que sí tenga comunicación
con el exterior. Además en el caso degases más densos que el aire, no se debe utilizar la ventilación indirecta
através de recintos o espacios que estén comunicados con otras zonas situadasa un nivel inferior.

• Cuando estas distancias no se puedan respetar, se debe intercalar unapantalla protectora que cubra totalmente
la proyección lateral delcontador.

Las aberturas o conductos de ventilación deben tener la superficie libremínima que se indica en la tabla siguiente.

El tipo de tomas de presión que se deben utilizar en los diferentes tramos delas instalaciones receptoras donde
son necesarias, depende de la presiónmáxima de operación (MOP) del tramo y deben ser conformes a la Norma
UNE60719.

Cuando la ventilación se realice a través de un conducto de más de tresmetros de longitud, la superficie libre de
ventilación se debe incrementar enun 50% sobre las indicadas en la tabla siguiente.
Las aberturas de ventilación se deben proteger con una rejilla fija. Laventilación directa de los armarios situados
en el exterior también se puederealizar a través de la parte inferior y superior de su propia puerta.
Cuando el local técnico o armario de centralización de contadores esté situadoen un primer sótano, la puerta del
local o armario debe ser estanca. Además,la superficie de las aberturas o conductos de ventilación se debe
incrementar
en un 50% sobre las indicadas en la tabla siguiente, dichas aberturas se debencolocar de forma que se favorezca
la renovación de aire del recinto, y no sedebe utilizar la ventilación indirecta.
Superficies mínimas de ventilación de los recintos de centralización deContadores

2.9.- TOMAS DE PRESIÓN

TOMAS DE PRESIÓN PARA MOP ≤ 150 MBAR
Las tomas de presión para tramos con MOP inferior o igual a 150 mbar puedenser del tipo de "débil calibre",
"Peterson" o similares.
Las tomas de débil calibre se deben instalar soldadas o roscadas de acuerdocon la Norma UNE 60719 en las
tuberías de la instalación, en el tramo dondese necesiten, o bien se deben incorporar en algún elemento de la
misma(reguladores, contadores o dispositivos de corte).
TOMAS DE PRESIÓN PARA MOP > 150 MBAR
En el caso de tramos con MOP superior a 150 mbar y hasta 5 bar, las tomasde presión deben ser del tipo
"Peterson" o similares.
Para instalar estas tomas de presión en el tramo de la instalación donde senecesiten, se deben intercalar
accesorios conformes a la Norma UNE 60719 yadecuados al efecto. También pueden estar incorporadas en algún
elementode la misma, como pueden ser reguladores, contadores o dispositivos decorte.
2.10.- LLAVES DE PASO

S= SUPERIOR
I= INFERIOR
D= DIRECTA
IND= INDIRECTA
2.8.5.- Instalación de un único contador
2.8.5.1.- Instalación del contador en un armario o nicho
El contador debe estar contenido en un armario, empotrado o adosado,situado preferentemente en la fachada o
muro límite de la propiedad de lavivienda o del local privado, y ha de tener las dimensiones suficientes paraalojar
tanto al contador como a los elementos y accesorios asociados, ypermitir efectuar con normalidad su lectura y los
trabajos de mantenimiento,conservación o sustitución de los mismos.
Si el armario se instala empotrado, una vez colocado el mismo en el huecocorrespondiente, se deben rellenar con
mortero de cemento o un productosimilar los intersticios existentes entre el armario y el hueco que lo contiene.
Los armarios o nichos se pueden construir con material metálico o conmateriales plásticos de calidad mínima M2
según la Norma UNE 23727, o enobra de fábrica enlucida interiormente.
2.8.5.2.- Instalación del contador en el interior de vivienda o local
En los casos de instalación del contador en el interior de la vivienda o local deuso no doméstico, no es preciso que
el contador esté alojado en un armario onicho. No obstante, se debe tener en cuenta lo siguiente:
• El contador se debe situar lo más cerca posible del punto de penetración
de la tubería en la vivienda (galería o local donde se instalen losaparatos a gas).
• Si se instala en el interior de un local, éste ha de tener algún tipo deventilación permanente, directa o indirecta,
con el exterior o con unpatio de ventilación.
• No se debe instalar el contador en dormitorios y en locales de baño o deducha.
• No se debe instalar el contador a mayor altura de los fuegos de unacocina o encimera, salvo que se encuentre a
una distancia mayor oigual de 40 cm de dicha cocina o se coloque una pantalla de protección.
• No se debe instalar el contador a menos de 20 cm de mecanismoseléctricos o de aparatos de producción de
agua caliente sanitaria ycalefacción.
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Los dispositivos de corte (llaves de paso) de la instalación receptora, debenser conformes con las características
mecánicas y de funcionamiento indicadasen la Norma UNE-EN 331 hasta diámetro nominal DN 50, o en la Norma
UNE60708, para diámetro nominal superior a DN 50 y hasta DN 100.
Los dispositivos de corte de obturador esférico de diámetro nominal inferior oigual a DN 50 deben ser como
mínimo de clase de temperatura 20 ºC según laNorma UNE-EN 331.
Los dispositivos de corte deben ser fácilmente bloqueables y precintables ensu posición de "cerrado", y las
dimensiones de los mismos y de sus conexionesdeben ser conformes con lo especificado en la Norma UNE
60718.
Para diámetros superiores o iguales a DN 100, se deben poder instalar llavesdel tipo obturador esférico, mariposa
u otros de adecuadas característicasmecánicas y de funcionamiento.
2.10.1.- Llave de acometida
Es la llave que da inicio a la instalación receptora de gas, se debe instalar entodos los casos. El emplazamiento lo
debe decidir la empresa distribuidora,situándola próxima o en el mismo muro o límite de la propiedad,
ysatisfaciendo la accesibilidad grado 1 ó 2 desde zona pública, tanto para laempresa distribuidora como para los
servicios públicos (bomberos, policía,etc.).
En las instalaciones que dispongan de armario de regulación situado en ellímite de propiedad o en la fachada del
edificio, con el acuerdo previo de laempresa distribuidora, puede hacer las funciones de llave de acometida
eldispositivo de corte situado lo más próximo posible a la entrada del conjuntode regulación que contiene el citado
armario, accionable desde el exterior yque puede interrumpir el paso de gas al citado conjunto de regulación.
2.10.2.- Llave de edificio
La llave de edificio se debe instalar lo más cerca posible de la fachada deledificio o sobre ella misma, y debe
permitir cortar el servicio de gas a éste. Elemplazamiento lo determinan la empresa instaladora y la
empresadistribuidora de acuerdo con la Propiedad. Su accesibilidad debe ser de grado2 ó 3 para la empresa
distribuidora.
Esta llave se debe instalar si la longitud de la acometida interior, medida entrela llave de acometida y la fachada
del edificio, es igual o superior a:
• 25 m en tuberías vistas;
• 4 m en tuberías enterradas;
• en todos los casos en que la acometida suministre a más de un edificio.

2.10.3.- Llave de montante colectivo
La llave de montante colectivo se debe instalar cuando exista más de unmontante colectivo y tener grado de
accesibilidad 2 ó 3 para la empresadistribuidora desde zona común o pública.
2.10.4.- Llave de usuario
Salvo lo indicado en el apartado 4.2 de la Norma UNE 60670-5:2005, la llavede usuario se debe instalar en todos
los casos para aislar cada instalaciónindividual y tener grado 2 de accesibilidad para la empresa distribuidora
desdezona común o desde el límite de la propiedad, salvo en el caso de que existauna autorización expresa de la
empresa distribuidora.
2.10.5.- Llaves integrantes de la instalación individual
LLAVE DE CONTADOR
La llave de contador se debe instalar en todos los casos y situarse en el mismorecinto, lo más cerca posible de la
entrada del contador o de la entrada delregulador de usuario cuando éste se acople a la entrada de contador.
LLAVE DE VIVIENDA O DE LOCAL PRIVADO
La llave de vivienda o de local privado se debe instalar en todos los casos ytener accesibilidad de grado 1 para el
usuario.
Se debe instalar en el exterior de la vivienda o local de uso no doméstico alque suministra, pero debiendo ser
accesible desde el interior. Se puedeinstalar en su interior, pero en este caso el emplazamiento de esta llave
debeser tal que el tramo anterior a la misma dentro de la vivienda o local privadoresulte lo más corto posible.
LLAVE DE CONEXIÓN DE APARATO
La llave de conexión de aparato se debe instalar para cada aparato a gas, ydebe estar ubicada lo más cerca
posible del aparato a gas y en el mismorecinto. Su accesibilidad debe ser de grado 1 para el usuario.
En caso de aparatos de cocción, la llave de aparato se puede instalar, parafacilitar la operatividad de la misma, en
un recinto contiguo de la mismavivienda o local privado siempre y cuando están comunicados mediante
unapuerta.

CONEXIÓN RÍGIDA
La conexión rígida se debe realizar con tubo de cobre, acero o aceroinoxidable, de las mismas características y
con los métodos de unión indicadosen la Norma UNE 60670-3 para las tuberías de gas.
Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar medianteenlaces por junta plana según la Norma
UNE 60719.
CONEXIÓN FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE
La conexión flexible de acero inoxidable debe ser conforme a la Norma UNE60713-1 y UNE 60713-2. La longitud
de la conexión debe ser la mínimanecesaria y en ningún caso superior a 2 m.
Las uniones mecánicas de estas conexiones se deben efectuar medianteenlaces por junta plana conforme a la
Norma UNE 60719, si bien una de ellasse puede realizar por unión roscada conforme a la Norma UNE 19009-1.

LLAVE DE REGULADOR

CONEXIONES FLEXIBLES ESPIROMETÁLICAS

Cada regulador, si no lleva incorporada una llave de regulador, debe disponerde una, situada lo más cerca posible
de él, a su entrada y su accesibilidaddebe ser de grado 1 ó 2, bien para el usuario o bien para la
empresadistribuidora.

Las conexiones flexibles espirometálicas deben ser conforme a la Norma UNE60715-1.

CASOS EN QUE UNA LLAVE INTEGRANTE DE LA INSTALACIÓN COMÚN O
INDIVIDUAL PUEDE EJERCER VARIAS FUNCIONES
Una llave integrante de la instalación común o individual puede ejercer lafunción de otras llaves si reúne los
requisitos exigidos a todas ellas.
En el caso de un regulador con llave incorporada, ésta no puede asumir lafunción de la llave de usuario, a
excepción de aquellas instalacionesindividuales suministradas desde depósitos móviles de GLP de
contenidoinferior a 15 kg en que, si el regulador lleva dispositivo de corte incorporado,éste puede realizar la
función de llave de usuario.

La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ningunacircunstancia el tubo flexible pueda
quedar bajo la acción de las llamas, y enningún caso debe ser superior a 1,5 m. En la unión de aparatos de
calefacciónmóviles, su longitud no debe ser superior a 0,6 m.
Los tubos flexibles espirometálicos se deben instalar de manera que bajoninguna circunstancia puedan entrar en
contacto con las partes calientes delaparato, y no deben cruzar por la parte trasera de los aparatos de cocción
quedispongan de horno (sea de gas o no), salvo que éste disponga de aislamientotérmico en su parte posterior y
se haya verificado en los ensayos decalentamiento del aparato que no se superan los 30 ºC de
sobrecalentamiento,y esta circunstancia conste en el manual de instalación y/o instrucciones defuncionamiento.
CONEXIÓN FLEXIBLE DE ACERO INOXIDABLE CON ENCHUFE DE SEGURIDAD
La conexión flexible de acero inoxidable con enchufe de seguridad debe serconforme a la Norma UNE 60715-2.

2.11.- CONEXIONES DE APARATOS

Los aparatos de cocción móviles se deben conectar preferentemente medianteeste tipo de conexión.

La conexión de aparatos a la instalación receptora se realizará mediantetubería de cobre del mismo diámetro que
el de entrada del aparato en todosaquellos casos en que sean fijas. Los aparatos móviles se conectarán
mediantetubo flexible normalizado, según UNE para gases de la familia 2ª.

La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ningunacircunstancia el tubo flexible pueda
quedar bajo la acción de las llamas, y enningún caso debe ser superior a 1,5 m. En la unión de aparatos de
calefacciónmóviles, su longitud no debe ser superior a 0,6 m.

Las conexiones de los aparatos a gas a la instalación receptora se puedenrealizar mediante conexión rígida o
flexible, en función del tipo de aparato aconectar, tal como se indica en la Norma UNE 60670-7.

CONEXIÓN FLEXIBLE DE ELASTÓMERO CON ARMADURA INTERNA O EXTERNA
Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE 60712-3.
La longitud de la conexión flexible debe garantizar que en ningunacircunstancia el tubo flexible pueda quedar bajo
la acción de las llamas, y enningún caso debe ser superior a 1,5 m. En la unión de aparatos de
calefacciónmóviles, su longitud no debe ser superior a 0,6 m.
Los tubos flexibles de elastómero se deben instalar de manera que bajoninguna circunstancia puedan entrar en
contacto con las partes calientes delaparato, y no pueden cruzar por la parte trasera de los aparatos de
cocciónque dispongan de horno (sea de gas o no), salvo que éste disponga deaislamiento térmico en su parte
posterior y se haya verificado en los ensayosde calentamiento del aparato que no se superan los 30 ºC
desobrecalentamiento, y esta circunstancia conste en el manual de instalacióny/o instrucciones de funcionamiento.

CONEXIÓN FLEXIBLE DE ELASTÓMERO
El tubo flexible de elastómero debe ser conforme a la Norma UNE 53539.
La longitud del tubo flexible debe ser la mínima posible, de manera compatiblecon el desplazamiento necesario del
aparato, y en ningún caso superior a 1,50m. Cuando se trate de aparatos móviles de calefacción, no debe ser
superior alos 0,60 m de longitud.
La unión del tubo flexible de elastómero con los extremos de la instalación ydel aparato, se debe realizar mediante
boquillas de conexión según NormaUNE 60714, ambas del mismo diámetro nominal que el tubo flexible,
cuyosextremos deben estar sujetos a las boquillas mediante abrazaderas metálicas.
Los tubos flexibles de elastómero se deben instalar de manera que bajoninguna circunstancia puedan entrar en
contacto con las partes calientes delaparato, y no pueden cruzar por la parte trasera de los aparatos de
cocciónque dispongan de horno (sea de gas o no), salvo que éste disponga deaislamiento térmico en su parte
posterior y se haya verificado en los ensayosde calentamiento del aparato que no se superan los 30 ºC
desobrecalentamiento, y esta circunstancia conste en el manual de instalacióny/o instrucciones de funcionamiento.
CONEXIÓN FLEXIBLE METÁLICA ONDULADA DE ACERO INOXIDABLE
Este tipo de conexión debe ser conforme a la Norma UNE 60717.
La longitud de la conexión flexible debe ser tal que garantice que en ningunacircunstancia el tubo flexible pueda
quedar bajo la acción de las llamas, y enningún caso debe ser superior a 1,5 m.
2.12.- LOCALES DONDE SE UBICAN APARATOS A GAS: REQUISITOS Y
SISTEMAS DE VENTILACIÓN
2.12.1.- Requisitos generales
En los locales que estén situados a un nivel inferior a un primer sótano no sedeben instalar aparatos a gas.
Cuando el gas suministrado sea más denso que el aire, en ningún caso sedeben instalar aparatos a gas en un
primer sótano.
Los locales destinados a dormitorio y los locales de baño, ducha o aseo, nodeben contener aparatos a gas de
circuito abierto. En este tipo de locales sólose pueden instalar aparatos a gas de circuito estanco.
No se deben ubicar aparatos de circuito abierto conducidos de tiro natural(aparatos de tipo B) en un local o galería
cerrada que comunique con undormitorio, local de baño o de ducha, cuando la única posibilidad de acceso
deestos últimos sea a través de una puerta que comunique con el local o galeríadonde está el aparato.
Los aparatos a gas de circuito abierto conducido para locales de uso domésticose deben instalar en galerías,
terrazas, en recintos o locales exclusivos paraestos aparatos, o en otros locales de uso restringido (lavaderos,
garajesindividuales, etc.), excepto aparatos de uso exclusivo para la producción deagua caliente sanitaria.
También se pueden instalar este tipo de aparatos en cocinas, siempre que seapliquen las medidas necesarias que
impidan la interacción entre losdispositivos de extracción mecánica de la cocina y el sistema de evacuación delos
productos de la combustión, excepto aparatos de uso exclusivo para laproducción de agua caliente sanitaria.

En los edificios ya construidos, se pueden instalar estos aparatos en locales devolumen bruto superior a 6 m3 pero
inferior al resultante de aplicar la tabla 1,si se incrementa en un 50% la superficie libre de ventilación resultante
deaplicar el dimensionado del apartado de dimensionado de los sistemas deventilación.
Si el consumo calorífico total es superior a 30 kW, el local debe disponer de unsistema de impulsión o extracción
mecánica de aire que garantice larenovación continua del aire del local, y que disponga de un sistema de cortede
gas por fallo del sistema de ventilación.
Volumen bruto mínimo para locales que contienen aparatos de circuitoabierto no conducidos (de tipo A)
que no sean aparatos de calefacción

ΣQn Consumo calorífico total (en kW), resultado de sumar los consumos caloríficos detodos los aparatos a gas de
circuito abierto no conducidos instalados en el local.
│ΣQn│ Valor numérico de ΣQn (m3) a efectos del cálculo de volumen bruto mínimo.
2.12.4.- Ventilación rápida de los locales
Se entiende por ventilación rápida la que se realiza a través de una o dosaberturas, cuya superficie total sea como
mínimo de 0,4 m2, practicables en elmismo local (puerta o ventana) y que comuniquen directamente al exterior o
aun patio de ventilación.
Aquellos locales que alojen aparatos de fuegos abiertos que no estén provistosde dispositivo de seguridad por
extinción o detección de llama en todos susquemadores deben disponer de ventilación rápida.
Los locales que alojen exclusivamente aparatos a gas provistos de los citadosdispositivos de seguridad, no
necesitan ventilación rápida.
Los armarios-cocina tampoco necesitan ventilación rápida, aunque losquemadores superiores y descubiertos de
los aparatos de cocción noincorporen dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama, pero ellocal
contiguo con el que comunican sí debe cumplir los requisitos deventilación rápida.
Se puede considerar como ventilación rápida la que se realiza indirectamente,a través de una puerta fácilmente
practicable a un local contiguo que dispongade ventilación rápida, cuando el consumo calorífico total de los
aparatos quecarezcan de dispositivo de seguridad sea menor o igual a 30 kW.
Cuando por razones constructivas un local no pueda disponer de ventilaciónrápida, se debe instalar en el interior
del mismo, en función de lascaracterísticas de éste, equipos detectores de gas, de tipo A, cuando debanser
conformes a las Normas UNE-EN 50194 y UNE-EN 50244, debiendocumplir en el resto de los casos con los
requisitos de las Normas UNE-EN61779-1, UNE-EN 61779-4, UNE-EN 50073 y UNE 60601. Estos
detectoresdeben accionar un sistema automático de corte de gas (electroválvula)ubicado en el exterior del local. El
mantenimiento de detectores se deberealizar de acuerdo a las instrucciones indicadas por el fabricante.
2.12.5.- Dimensionado y requisitos de los sistemas de ventilación

Dos locales se consideran como uno solo, a efectos de condiciones deinstalación de aparatos a gas y diseño de
ventilaciones, si se comunican entresí mediante una o varias aberturas permanentes, cuya superficie libre totalsea
como mínimo de 1,5 m2.

Cuando la ventilación del local se realice a través de aberturas (orificios),éstas tendrán, tanto en el caso de
ventilación directa como de ventilaciónindirecta, una superficie de al menos 5 cm2/kW, con un mínimo de 125
cm2.

2.12.2.- Volumen mínimo de los locales
Los locales donde se instalen aparatos a gas de circuito abierto no conducidos(aparatos de tipo A), deben tener un
volumen bruto mínimo.

Cuando la ventilación del local se efectúe mediante un conducto individual ocolectivo horizontal de más de 3 m de
longitud, la sección libre mínima sedebe incrementar en un 50%. En cualquier caso, el total de los
tramoshorizontales no debe ser superior a 10 m.

En cambio, los locales donde se instalen sólo aparatos a gas de circuitoestanco y/o de circuito abierto conducido
no precisan volumen mínimo.

Las superficies indicadas podrán ser establecidas por la suma de la ventilaciónsuperior e inferior, si existen
ambas, conforme a lo indicado en este apartado.

Los armarios-cocina tampoco necesitan tener un volumen mínimo, pero ellocal contiguo con el que comunican
debe cumplir los requisitos de volumenmínimo.

En el caso de existir dos ventilaciones en el local, ninguna de ellas tendrá unasuperficie inferior a 50 cm2.

2.12.3.- Locales que contienen aparatos de circuito abierto noconducidos (de tipo A) que no sean aparatos
de calefacción.
El volumen bruto mínimo, considerando como tal el delimitado por las paredesdel local sin restar el
correspondiente al mobiliario que contenga, debe ser elindicado para cada caso en la tabla siguiente.
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Requisitos mínimos de las aberturas de ventilación de los locales que contienen aparatos de circuito
abierto

• El diámetro interior del conducto debe ser el indicado por el fabricantedel aparato, y no debe presentar
estrechamientos ni reducciones.
• El conducto debe ser lo más corto posible y debe mantener unapendiente positiva (ascendente) en todos sus
tramos, y en la partesuperior del aparato debe disponer de un tramo vertical de al menos 20cm de longitud,
medidos entre la base del collarín (punto de conexióndel conducto de evacuación con el aparato) y la unión con el
primercodo.
2.13.2.- Características de un conducto de evacuación con salidadirecta
El conducto de evacuación directa al exterior o a patio de ventilación de unaparato de circuito abierto de tiro
natural, debe cumplir los siguientesrequisitos:
• El conducto debe ser de material incombustible de tipo M0 deconformidad con la Norma UNE 23727, liso
interiormente, rígido,resistente a la corrosión y capaz de soportar temperaturas de trabajo de200 ºC sin alterarse.
Los conductos de evacuación de los aparatos decondensación no están sujetos a esta limitación de temperatura.
• El conducto debe disponer de un punto para la toma de muestrassituado preferentemente a 15 cm del collarín
del aparato y a un máximode 40 cm de éste, con el fin de permitir la instalación de una sonda paramedir la
composición de los gases de escape y el tiro del conducto,cuando el propio aparato no lo incorpore.
• Las uniones del collarín del aparato con el conducto, y las uniones entrelos diferentes tramos y accesorios de
éste, deben estar realizadasmediante un sistema que asegure la estanquidad del conducto.
Se pueden utilizar como sistemas alternativos de ventilación las campanas yextractores mecánicos, que cumplan
los siguientes requisitos:

• El diámetro interior del conducto no debe presentar estrechamientos nireducciones y debe ser el indicado por el
fabricante del aparato, que enningún caso debe ser inferior a los valores indicados en la tablasiguiente, en función
del consumo calorífico nominal del aparato.

CAMPANAS (CON O SIN EXTRACCIÓN MECÁNICA).

Diámetro interior mínimo de conductos de evacuación

Deben estar situadas encima del aparato no conducido, de forma que suproyección horizontal cubra los
quemadores total o parcialmente. La campanapuede ser de cualquier tipo constructivo (con o sin extractor
mecánico).
La campana debe estar unida a un conducto de evacuación vertical colectivo oindividual, o bien desembocar
directamente al exterior o a un patio deventilación, mediante un conducto u orificio, según el caso, de sección
libremínima no inferior a 80 cm2, cuando la suma de los consumos caloríficos detodos los aparatos tipo A
instalados en el correspondiente local sea igual oinferior a 16 kW, y no inferior a 100 cm2 cuando la suma anterior
tenga unvalor superior a 16 kW.
Debe comunicar con el exterior o patio de ventilación, o con un conducto deevacuación vertical individual o
colectivo específicamente diseñado para ello.

El conducto debe mantener una pendiente positiva (ascendente) en todos sustramos, y en la parte superior del
aparato debe disponer de un tramo verticalde al menos 20 cm de longitud, medidos entre la base del collarín
(punto deconexión del conducto de evacuación con el aparato) y la unión con el primercodo. El conducto debe
disponer en su extremo de un deflector, tanto si acaba enposición horizontal o en vertical, conforme a lo dispuesto
en la Norma UNE60406.

Dicha comunicación se debe realizar, si es necesario, mediante un conducto.

El extremo del conducto (sin contar el deflector), debe guardar las siguientesdistancias mínimas:

En cualquier caso, la sección libre de paso cuando el extractor esté paradodebe ser como mínimo de 80 cm2,
cuando la suma de los consumos caloríficosde todos los aparatos tipo A instalados en el correspondiente local sea
igual oinferior a 16 kW, y no inferior a 100 cm2 cuando la suma anterior tenga unvalor superior a 16 kW.

• 10 cm respecto al muro o pared que ha atravesado• 40 cm con cualquier abertura permanente (de entrada o
salida de aire)que disponga el propio local, los de nivel superior o los colindantes

El extremo inferior del extractor mecánico debe estar situado a una alturaigual o superior a 1,80 m, con relación al
suelo del local, o bien a menos de0,40 m del techo.

• 40 cm con cualquier pared lateral externa

EXTRACTOR MECÁNICO INDIVIDUAL.

• 40 cm con cualquier ventana o puerta de un local distinto al que seencuentra instalado el aparato

2.13.- CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE LOS PRODUCTOS DECOMBUSTIÓN

• 40 cm con cornisas y aleros, y 20 cm con cualquier otro resalte

2.13.1.- Características de la conexión a una chimenea o shunt

• 220 cm en relación con el nivel del suelo exterior de la finca.

La conexión entre un aparato a gas y una chimenea, shunt o similar, se debeefectuar mediante un conducto de las
siguientes características:

2.13.3.- Requisitos adicionales de los conductos de evacuación

• El conducto debe ser de material incombustible de tipo M0 deconformidad con la Norma UNE 23727, liso
interiormente, rígido,resistente a la corrosión y capaz de soportar temperaturas de trabajo de200 ºC sin alterarse.
Los conductos de evacuación de los aparatos decondensación no están sujetos a esta limitación de temperatura.
• El conducto debe disponer de un punto para la toma de muestrassituado preferentemente a 15 cm del collarín
del aparato y a un máximode 40 cm de éste, con el fin de permitir la introducción de una sondapara medir la
composición de los gases de escape y el tiro del conducto,cuando el propio aparato no lo incorpore.
• Las uniones del collarín del aparato con el conducto, las uniones entrelos diferentes tramos y accesorios de éste,
y su conexión con lachimenea o shunt, se deben realizar mediante un sistema que asegurela estanquidad del
conducto.

Los conductos de evacuación de los aparatos conducidos, además de losrequisitos establecidos para cada caso
en los apartados anteriores, debensatisfacer los siguientes requisitos:
Un mismo conducto de evacuación vertical (chimenea, shunt o similar), no sepuede utilizar a la vez para la
evacuación de los productos de la combustiónpor tiro natural y por tiro forzado.
Tampoco se debe conectar en la misma chimenea o shunt a la quedesemboque el conducto de evacuación de un
aparato a gas, un extractormecánico o una campana de cocina con extracción mecánica.
Cuando se encuentren varios conductos individuales pertenecientes adiferentes aparatos, éstos pueden
desembocar directamente al exterior o a unconducto de evacuación vertical colectivo (chimenea o shunt). En este
últimocaso, en los puntos de unión con la chimenea o shunt, se debe mantener unaseparación mínima de 15 cm
entre las generatrices más próximas, o bien lasindicadas por el fabricante de la chimenea o del aparato.

Estos conductos individuales se pueden también reunir en un conducto común,el cual puede desembocar
directamente al exterior o a una chimenea o shunt.

Estos orificios también deben distar 50 cm de cualquier otra abertura distintade la entrada de aire practicada en la
sala de máquinas.

La sección del conducto común puede ser escalonada, aumentándose en cadapunto de empalme.

VENTILACIÓN SUPERIOR

Los ejes de los conductos individuales, en los puntos de empalme con elconducto común, deben formar ángulo
agudo en el sentido del flujo de losproductos de la combustión.

En la parte superior de la pared de los locales o recintos deben situarse losorificios de evacuación del aire interior
de la sala al aire libre, directamente opor conducto, de forma que la distancia de su borde inferior al techo no
seamayor que 30 cm.

Si los conductos deben atravesar paredes o techos de madera o de otromaterial combustible, el diámetro del
orificio de paso debe ser como mínimo10 cm mayor que el diámetro exterior del conducto, y el espacio entre
ambosse debe sellar con un material térmicamente aislante e incombustible, salvocuando se trate de aparatos
estancos con el conducto de evacuación de losproductos de la combustión concéntrico con el de admisión de aire.
Si el conducto de evacuación dispone de un sistema de regulación de tiro, ésteno puede ser de accionamiento
manual. Debe ser automático motorizado,estabilizado por contrapeso o mecánico fijado durante la puesta en
marcha.

Los orificios se deben practicar, si es posible, en dos partes distintas y susección total S, expresada en
centímetros cuadrados, debe ser mayor a laobtenida mediante la expresión:
S = 10 × A
Donde
A es la superficie en planta de la sala de máquinas expresada en metroscuadrados.

No se deben conectar los conductos de evacuación de aparatos a gas, achimeneas que evacúen los productos de
la combustión de combustibleslíquidos o sólidos.

La sección total S debe tener como mínimo un área de 250 cm2. Si el orificioes de forma rectangular la sección
libre total debe aumentarse un 5%.

En el caso de que se utilicen chimeneas que en otro tiempo hubieran evacuadoproductos de la combustión de
combustibles líquidos o sólidos, de formaprevia a la conexión de los aparatos a gas se debe limpiar el conducto
yverificar su tiro.

La longitud del lado mayor no será superior a 1,5 veces la longitud del lado menor.

Los conductos de evacuación de secadoras deben ser los suministrados por elfabricante y se deben instalar
según lo especificado por el mismo.
2.13.4.- Requisitos de las chimeneas
Cuando los productos de la combustión se evacuen directamente a chimenea,ésta se debe diseñar y se debe
calcular de acuerdo a las Normas UNE 123001,UNE-EN 13384-1 y UNE-EN 13384-2, y los materiales deben ser
conformes ala Norma UNE-EN 1856-1 cuando éstos sean metálicos o NTE-ISH-74 cuandosean no metálicos.

3.3.- ACCESOS
La sala de máquinas debe tener un número de accesos tal que la distancia máxima desde cualquier punto de la
misma al acceso más próximo sea como máximo de 15 m.
La puerta de acceso a la sala de máquinas comunicará directamente al exterior o a través de un vestíbulo que
independice la sala del resto del edificio.
No se debe practicar el acceso normal a la sala de máquinas a través de unaabertura en el suelo o techo.

3.- SALAS DE MÁQUINAS

Las dimensiones mínimas de la puerta de acceso a la sala de máquinas seránde 0,8 m de ancho y 2 m de alto,
salvo para reformas en instalaciones

La sala de calderas cumplirá con los requisitos mínimos exigidos por RD1751/1998, de 31 de julio y por la UNE
60.601:2.006, además del que acontinuación se detalla.

existentes en las que se adaptará a las posibilidades constructivas, siendocomo mínimo el tamaño de la puerta de
0,6 m de ancho y 1,8 m de alto.

3.1.- CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Las puertas de las salas de máquinas deben estar provistas de cerradura conllave desde el exterior y de fácil
apertura desde el interior, incluso si se hancerrado desde el exterior. Debe asegurarse la inexistencia de
obstáculos queimpidan su fácil apertura.

La sala de calderas tendrá como superficie mínima la que se dibuja en planos,distribuida según planos de detalle
adjuntos, y dispondrá de un acceso directoal exterior.
En edificios de nueva construcción, la altura mínima de la sala de máquinasdebe ser de 2,50 m.
El suelo de la sala tendrá la pendiente necesaria para evitar acumulaciones deagua y se dispondrá de un sistema
eficaz de desagüe por gravedad, con undiámetro mínimo de 100 mm.
La resistencia al fuego de los elementos delimitadores y estructurales serácomo mínimo de RF-240 por tratarse de
una sala de seguridad elevada.
Los materiales empleados en los cerramientos y acabados serán de categoríaMO.
3.2.- VENTILACIÓN Y SEGURIDAD
Los sistemas de ventilación y seguridad a emplear son los que se definen en laNorma UNE 60601:2006.
Por tratarse de un edificio de nueva construcción y emplear gas menos densoque el aire se prescribe un sistema
de ventilación tipo A o B y es obligatoria lapresencia de una superficie de baja resistencia.
La ventilación de la sala de calderas se realizará de forma directa natural,disponiendo una o más aperturas
colocadas en forma cruzada en lasproximidades del techo y suelo respectivamente.
ENTRADA DE AIRE PARA LA COMBUSTIÓN
Aplicando el criterio seguido en las normas UNE 60601:2006, la sección libre total de los orificios de entrada de
aire a través de las paredes exteriores será como mínimo de 5 cm2, por cada kW de potencia nominal total de los
equipos instalados.
La superficie libre de las rejillas de protección debe ser igual o mayor que eltamaño requerido para los orificios de
ventilación.
Los orificios de entrada de aire que desembocan en los locales o recintosdeben estar dispuestos de forma que su
borde superior diste como máximo 50cm del nivel del suelo.
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Las puertas tendrán una permeabilidad no superior a 1 l/(sm2) bajo unapresión diferencial de 100 Pa, salvo
cuando estén en contacto directo con elexterior.
En el exterior de la puerta y en lugar y forma visible se deben colocar lassiguientes inscripciones:
SALA DE MÁQUINAS
GENERADORES A GAS
PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO
La puerta de acceso a la sala de máquinas comunicará directamente alexterior o a través de un vestíbulo que
independice la sala del resto deledificio.
No se debe practicar el acceso normal a la sala de máquinas a través de unaabertura en el suelo o techo.
Las dimensiones mínimas de la puerta de acceso a la sala de máquinas seránde 0,8 m de ancho y 2 m de alto,
salvo para reformas en instalacionesexistentes en las que se adaptará a las posibilidades constructivas,
siendocomo mínimo el tamaño de la puerta de 0,6 m de ancho y 1,8 m de alto.
Las puertas de las salas de máquinas deben estar provistas de cerradura conllave desde el exterior y de fácil
apertura desde el interior, incluso si se hancerrado desde el exterior. Debe asegurarse la inexistencia de
obstáculos queimpidan su fácil apertura.
Las puertas tendrán una permeabilidad no superior a 1 l/(sm2) bajo unapresión diferencial de 100 Pa, salvo
cuando estén en contacto directo con elexterior.

En el exterior de la puerta y en lugar y forma visible se deben colocar lassiguientes inscripciones:
SALA DE MÁQUINAS
GENERADORES A GAS
PROHIBIDA LA ENTRADA A TODA PERSONA AJENA AL SERVICIO
3.4.- INSTALACIÓN DE MAQUINARIA
La maquinaria se instalará en sus adentros en la forma que se grafía enplanos, cumpliendo con que todas sus
partes sean accesibles para realizaroperaciones de mantenimiento, vigilancia y conducción.
Los espacios mínimos libres que tienen que dejarse alrededor de los equiposfrigoríficos son:
Desde el equipo hasta la pared trasera : 0,50 m.
Desde el equipo hasta pared frontal : 1 m.
Desde el equipo hasta paredes laterales : 0,5 m.
3.5.- INSTALACIÓN ELÉCTRICA
El cuadro eléctrico de protección y mando de los equipos instalados al interiorde la sala se ubicará en una posición
próxima al acceso tal y como se dibujaen planos.
El nivel medio de iluminación en servicio de las salas de máquinas debe sersuficiente para realizar los trabajos de
conducción e inspección y, comomínimo, de 200 lux, con una uniformidad media de 0,5.

Los detectores deben activarse con el comprobador de buen funcionamientoantes de que se alcance el 30% del
límite inferior de explosividad para el gasutilizado y deben ser conformes con las Normas UNE-EN 50194, UNEEN50244, UNE-EN 61779-1, UNE-EN 61779-4 y UNE-EN 50073, según corresponda.
Se deben instalar uno por cada 25 m2 o fracción de superficie del local, con unmínimo de dos, ubicados en las
proximidades de los aparatos alimentados congas y en zonas donde se presuma pueda acumularse gas.
Se deben instalar, en el caso de gases más densos que el aire, a una alturamáxima de 0,2 m del suelo,
protegiéndose adecuadamente de choques oimpactos, y, en el caso de gases menos densos que el aire, a menos
de 0,3 mdel techo o en el propio techo, en un lugar donde los movimientos del aire nosean impedidos por
obstáculos, y nunca cerca de un flujo de aire.
El sistema de detección debe activar el sistema de corte.
El sistema de corte debe consistir en una válvula de corte automática del tipotodo o nada instalada en la línea de
alimentación de gas a la sala de máquinasy ubicada en el exterior del recinto.
En el caso de que esto último no fuera posible, la válvula se debe situar lo máspróxima posible a la entrada de la
conducción de gas a la sala.
Debe ser del tipo normalmente cerrada de forma que ante una falta de energíaauxiliar de accionamiento se
interrumpa el suministro de gas.
En caso de que el sistema de detección sea activado, la reposición delsuministro debe ser manual.
Barcelona, Desembre de 2018

Toda la instalación se realizará bajo tubería rígida y las luminarias y tomas decorriente, si existieran, tendrán un
grado de protección IP55 y una protecciónmecánica de grado 7 (Norma UNE 20-324).
Cada acceso se señalizará con un aparato autónomo de alumbrado deemergencia.

3.6.- INFORMACIÓN DE SEGURIDAD
En el interior de la sala de máquinas deben figurar, visibles y debidamenteprotegidas, las indicaciones siguientes:
• Instrucciones para efectuar la parada de la instalación en casonecesario, con señal de alarma de urgencia y
dispositivo de corterápido.
• El nombre, dirección y número de teléfono de la persona o entidadencargada del mantenimiento de la
instalación.
• La dirección y número de teléfono del servicio de bomberos máspróximo, y del responsable del edificio.
• Indicación de los puestos de extinción y extintores cercanos.
• Plano con esquema de principio de la instalación.

3.7.- MEDIDAS SUPLEMENTARIAS DE SEGURIDAD EN SALAS DEMÁQUINAS
Estas medidas consisten en la instalación de un sistema mecánico quegarantice una adecuada ventilación, de un
equipo de detección que, en casode fuga de gas, active un sistema que corte el suministro de este fluido alrecinto
y, en su caso, de un sistema de extracción que garantice la evacuaciónde una eventual fuga de gas.
El sistema conjunto de detección, corte, ventilación mecánica y extraccióndebe ser sometido a las operaciones de
mantenimiento y a las pruebasperiódicas que indiquen los fabricantes para comprobar su correctofuncionamiento.
Las pruebas deben realizarse, al menos, una vez cada seismeses.
Los equipos de detección de fugas y corte de gas, deben cumplir los requisitosmínimos siguientes:
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INDEX
DOCUMENT I: MEMORIA DESCRIPTIVA

01. INSTAL·LACIONS MEGAFONIA
02. INSTAL·LACIONS CONTROL D’ACCÉS HABITACIONS
03. INSTAL·LACIONS VEU I DADES I TELECOMUNICACIONS

Plecs de Condicions:
S’indiquen les Especificacions tècniques dels diferents elements de la instal·lació, comprenent les
característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge.
Igualment s’inclou un plec de Condicions Generals, on s’inclouen les condicions contractuals i
administratives del projecte.
En el Protocol de Control de Qualitat i Proves s’inclouen els criteris d’acceptació i rebuig dels materials a

MEMÒRIA PER A L’EXECUCIÓ DE INSTAL·LACIÓNS
SONORITZACIÓ I COMUNICACIONS ALBERG MARE
DE DEU DE MONTSERRAT

instal·lar (control de materials), els criteris d’acceptació o rebuig del muntatge d’aquests materials (control
d’execució), i el conjunt de fitxes a complimentar per l’instal·lador en el moment de la realització de la
posada en marxa i proves de les instal·lacions (control de posada en marxa i proves).

TITULAR: Agència Catalana de la Joventut
Amidaments i Pressupost
Estat d’amidaments, on es detallen el número d’unitats de cada partida agrupades segons les zones
definides en el projecte.
Preus unitaris dels materials i ma d’obra.
Pressupost valorat de les instal·lacions.
Plànols
Plànols indicatius del recorregut de les instal·lacions, comprenent plànols de les diferents plantes,
esquemes de principi i detalls constructius.

DOCUMENT II: MEMORIA DESCRIPTIVA
0. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

Nom de l’alberg
Titular
Adreça
Telèfon de contacte
Tipus d’activitat
Persona de contacte
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Alberg Mare de Déu de Montserrat
Agència Catalana de la Joventut
Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-51, 08620 Barcelona
93 4838358
Hosteleria
Ignasi Moreno i Marc Mundet

Es disposarà de dos altaveus a cada sala que poden funcionar de forma individual o conjunta en cas que es vulgui
utilizar tot l’auditori. Tindrà un control centralitzat des de el qual configurar els usos previstos.
La ubicació dels diferents elements es pot comprobar als planols.
2. CONTROL D’ACCÉS HABITACIONS
2.1. OBJECTE DEL PROJECTE
L'objecte del present projecte es la de realització d’un estudi tècnic necessari per tal de definir la instal·lació del
control d’accés a les habitacions, en un alberg.
1. MEGAFONIA.
1.1 OBJECTE DEL PROJECTE
L'objecte del present projecte s’ha realitzat d’un estudi tècnic necessari per definir la instal·lació de megafonia d’un
ALBERG.
1.2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació està formada per una megafonia general a la part de l’auditori, local amb ocupació pública. Queden
excloses de la instal·lació les sales de serveis, magatzems i zones no destinades a usos comuns. La instal·lació
divideix en les següents zones:





Zona SP1
Zona SP2
Zona SP3

1.3. DESCRIPCIÓ DE LES ZONES
L’Auditori està compartimentat en tres, incorporarà instal.lacions amb equips interdependents. Aquestes sales
disposaran del seus equips amplificadors, micròfon, altaveus, independents de la resta.
Exemple d’instal·lació
Exemple d’instal·lació per a 3 zones;
Consola de control ubicada en aramari que permet la regulació individual de volúms i incorpora fonts de audio com
Radio FM/RDS, MP3, WAV a través de presa USB i entrada auxiliar cable Jack 3,5 mm.

2.2. DESCRICPIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació està formada per una centraleta amb un microprocesador estudiant la gestió complerta de
l’habitació amb la finalitat de satisfer les necessitats de les habitacions de l’alberg.
La central gestiona l’obertura de la part mitjançant un tancament elèctric, els contactes magnètics de les finestres,
la central permet tenir el control de l’habitació des el PC de la recepció de l’alberg, amb la combinació de dos
lectors, targeter exterior per accés a l’habitació i targeter interior per funcionament intern de cada habitació.
2. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES
3. ACCÉS A INTERNET MITJANÇANT WI-FI
4. CABLEJAT ESTRUCTURAT
5. REQUERIMENTS TÈCNICS DE LA INSTAL·LACIÓ
6. CANALITZACIONS I INSFRAESTRUCTURES











Esquema General
Arqueta d’entrada
Canalització externa
Canalització d’enllaç superior
Recintes d’instal·lacions de telecomunicació.
Canalització principal
Registres secundaris
Canalització secundària
Registres de presa

Trobarem un projector per a poder fer projeccions a l’auditori, ubicat al centre segons plànols.
Potencia Z1, Z2 i Z3: 50+50+50W
Exemples d’instal·lació:
3. INSTAL·LACIONS VEU I DADES I TELECOMUNICACIONS

3.1. OBJECTE DEL PROJECTE.
L'objecte del present projecte es la de realització d’un estudi tècnic necessari per tal de definir la instal·lació del
cablejat estructurat i telecomunicacions, seguint el criteri establert al Codi Tècnic d’Edificació, en un alberg. En
aquest projecte s’establiràn les condicions tècniques dels diversos elements i de les infraestructures per garantir la
prestació dels serveis següents:
1. Cablejat estructurat en despatxos, habitacions i sales diverses.
2. Telecomunicacions per cable (fins a recinte de telecomunicacions).
3.2. CARACTERÍSTIQUES DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES.
Les diferents instal·lacions estan sustentades per una infraestructura de registres i canalitzacions adequada. Les
instal·lacions inicialment previstes són:
3.3. ACCÉS A INTERNET MITJANÇANT WI-FI.
En aquest apartat es defineixen les condicions de la instal·lació interior de l'edifici que ha de permetre la connexió
dels usuaris de l’edifici a Internet utilitzant la tecnologia sense fils WI-FI.
Es preveu la instal·lació dels elements actius i passius de la xarxa, és a dir les infraestructures de canalització,
cablejat i connexionat, punts d’accés, commutadors i enrutadors.
Per a suportar els sistemes, s’opta per la instal·lació d’una xarxa de cablejat estructurat de Categoria 6 capaç de
suportar senyals de fins a 100 Mbps. La instal·lació es realitzarà en estrella. Des del recinte on estarà l’armari
Principal de Distribució, s’instal·larà 1 cable UTP Categoria 6, sense interrupció, fins a cada Punt d'Accés Wi-Fi,
que es trobarà ubicat en el fals sostre o subjecte a la paret.
3.4. CABLEJAT ESTRUCTURAT
Es realitzarà una infraestructura informàtica que permetrà la interconnexió de les diferents sales tècniques,
situades en planta Baixa, planta segona i planta cinquena.
S’instal·larà un Rack, un principal (dades i telefonia) en planta soterrani, que connectarà els punts de treball amb
2
cablejat de 4 parells UTP Cat-6 (dades) I cablejat de coure LSZH 1x2x0,51 mm . (Telefonia)
Per la interconnexió del Rack principal, s’instal·larà un cablejat de fibra òptica i UTP.
Es realitzarà una instal·lació de wireless en tot l’edifici per la connexió de dades sense fils.
3.5.- REQUERIMENTS TÈCNICS DE LA INSTAL·LACIÓ
Instal·lació de cablejat UTP, segons Normes amb rosetes numerades de connexió de punts únics categoria 6 (4
parells per punt RJ45), capaç de donar servei tant a terminals asincròniques en connexió RS232/RS422 com a
una xarxa Ethernet 802.3 en 100 Base T a 100 Mb/sg.
Normalització sota normes ISO/OSI. Dos cablejats de par trenat de 8 fils (4 parell) amb connectors RJ-45 per cada
parell a connectar (PC o impresora) Armari de comunicacions metàl·lic amb porta de vidre i ventilació per instal·lar
el mòdem, el router el Hub de comunicació i el pach de connexionat de preses,
El mòdem de comunicació el hub i els routers no s’inclouen dins del projecte donat que depèn de l’electrònica del
sistema informàtic que determina la propietat, por la qual cosa el projecte té el Rack, així com tot el sistema de
cablejat i connexionat de preses finals.
El cablejat estarà realitzat amb cablejat INFRA model BDC6UH100 Cat 6. UTP. Les derivacions de les preses
seran efectuades amb tub tipus flexible de doble capa de 20 mm. La instal·lació serà certificada amb normativa
actual per un instal·lador homologat.
3.6. CANALITZACIONS I INFRAESTRUCTURES.
En aquest apartat es defineixen i dimensionen les canalitzacions, recintes i registres necessaris que constituiran la
infraestructura on s’ubicaran els cables i equipament necessaris per permetre l’accés dels usuaris als serveis de
telecomunicació definits en els apartats anteriors.
Esquema general
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Comença, per la part inferior a l’arqueta d’entrada i per la part superior en la canalització d’enllaç fins al recinte de
telecomunicacions, acabant en les preses de cada servei. La infraestructura està composta bàsicament per
l'arqueta d'entrada, la canalització externa i d’enllaç, el recinte de telecomunicació, la canalització principal, els
registres secundaris, la canalització secundària, els punts d'accés a les habitacions, la canalització interior i els
registres de presa.
Arqueta d’entrada.
L’arqueta és el punt de convergència de les xarxes d’alimentació dels operadors d’aquests serveis. Es troba a la
zona exterior de l'immoble i a ella conflueixen d’una banda les canalitzacions dels distints operadors i per un altre
la canalització externa de l'immoble.
Canalització externa.
És la canalització que uneix l’arqueta d’entrada amb el recinte de telecomunicacions. Està composta per tubs de
PVC de 63 mm de diàmetre exterior embotits en un prisma de formigó.
Canalització d'enllaç superior.
Arribarà fins al recinte de telecomunicacions superior i està composta per una safata de PVC.
Recintes d’instal·lacions de telecomunicació
Són els recintes on s’ubicaran els elements funcionals de cadascun dels serveis previstos. Disposaran d’espais
delimitats per a cada servei de telecomunicació.
Canalització principal
La canalització principal uneix els recintes de telecomunicació, i es realitza amb una safata.
Registres secundaris
Els registres secundaris són els que s’intercalen en la canalització principal en cada planta i serveixen per distribuir
els diferents serveis de la planta. Allotjaran els derivadors dels muntants de RTV i les interlínies de TB.
Canalització secundària
La distribució en cada planta es realitza pel fals sostre, i es realitza amb una safata.
L’entrada a les habitacions es realitza amb tub flexible.
A cada habitació s’instal·larà un registre de pas. Des d’aquest registre sortiran els tubs (25 mm de diàmetre) cap a
les preses de RTV i TB.
Registres de presa
Són caixes encastades on s'allotgen les BAT (Bases d'Accés Terminal).
RESUM
Amb el que s’ha expressat en la present documentació i l'indicat en els plànols adjunts, s'espera haver aconseguit
una suficient descripció de les instal·lacions elèctriques i especials objecte del present projecte.

Barcelona, Desembre de 2018
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DOCUMENT I - GENERALITATS
1. OBJECTE DEL PROJECTE

El present projecte té com a objecte descriure i dissenyar un sistema per millorar l’eficiència energètica utilitzant
panells solars fotovoltaics connectats al quadre gbeneral i aixi reduir el consum d’energia electrica de l’alberg.

Totes les instal·lacions solars fotovoltaiques estan subjectes a l’RBT (Reglamento Electrotècnico para Baja Tensión)
pel que fa als requisits de seguretat elèctrica i no presenten diferencies significatives respecte a les normes
aplicables a la resta d’instal·lacions elèctriques.


BOPB ordenança del medi ambient de Barcelona. 2 de maig de 2011



RD 900/2015, de 9 d'octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques i econòmiques de
les modalitats de subministrament d'energia elèctrica amb autoconsum i producció amb autoconsum (BOE
núm. 243, de 10.10.2015).



Pliego de Condiciones Técnicas publicat per l’IDAE



Ley 24/2013, de 26 de diciembre del Sector Eléctrico.



Normes UNE-EN elaborades pel Comite Tecnic de Normalitzacio, les AEN/CTN/206/GT82

En aquest document es descriu l’edifici amb els locals afectats per les instal·lacions, la filosofia de funcionament de



Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red (IDAE).

la instal·lació i els equips i sistemes projectats, s’especifiquen les bases de càlcul i paràmetres de partida adoptats i



Norma Técnica Universal para Sistemas Fotovoltaicos Domésticos Thermie B: SUP-995-96.



Directiva 2009/28/CE, de 23-04-2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes
renovables y por la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE.



RD 1597/2011, de 04-11-2011, por el que se regulan los criterios de sostenibilidad de los biocarburantes y
biolíquidos, el Sistema Nacional de Verificación de la Sostenibilidad y el doble valor de algunos
biocarburantes a efectos de su cómputo.



RD 1699/2011, de 18-11-2011, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de
energía eléctrica de pequeña potencia.



RD-ley 13/2012, de 30-03-2012, por el que se transponen directivas en materia de mercados interiores de
electricidad y gas y en materia de comunicaciones electrónicas, y por el que se adoptan medidas para la
corrección de las desviaciones por desajustes entre los costes e ingresos de los sectores eléctrico y gasista



RESOLUCIÓ EMC/1865/2017, de 24 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió
de subvencions per a sistemes d'emmagatzematge d'energia elèctrica amb bateries associats a instal·lacions
fotovoltaiques d'autoconsum.



RD 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento unificado de puntos de medida del
sistema eléctrico
RD 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energia eléctrica
RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía en régimen especial
RD 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energia eléctrica a partir de
fuentes de energías renovables, cogeneración y residus.
RD 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías
de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITCRAT 01 a 23
RD 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
Las Instrucciones Técnicas Complementarias del REBT
Las Normas NTE-ECV sobre estructura
RD 7/88 y 154/55 del MIE sobre exigencias de los materiales
Directivas Europeas de Compatibilidad Electromagnética 2004/108/CE y Directiva Europea de Baja Tensión
2006/95/CE

Per a la realització d’aquest projecte es millorara la eficiència energètica elèctrica, reduint consums d’energia amb
la implantació de tecnologia LED, sensors i un nou sistema de calefaccio i aigua calenta.
Es dimensiona un parc fotovoltaic el més gran possible segons les cobertes disponibles que poden ser utilitzades.
Memòria Descriptiva:

es defineixen els mètodes utilitzats per al càlcul. En un apartat o Annex de càlculs s’inclouen tots els fulls de càlcul
generats pel projecte.

Plecs de Condicions:
S’indiquen les Especificacions tècniques dels diferents elements de la instal·lació, comprenent les
característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge.
Igualment s’inclou un plec de Condicions Generals, on s’inclouen les condicions contractuals i
administratives del projecte.
En el Protocol de Control de Qualitat i Proves s’inclouen els criteris d’acceptació i rebuig dels materials a
instal·lar (control de materials), els criteris d’acceptació o rebuig del muntatge d’aquests materials (control
d’execució), i el conjunt de fitxes a complimentar per l’instal·lador en el moment de la realització de la
posada en marxa i proves de les instal·lacions (control de posada en marxa i proves).
Amidaments i Pressupost
Estat d’amidaments, on es detallen el número d’unitats de cada partida agrupades segons les zones



definides en el projecte.
Preus unitaris dels materials i ma d’obra.




Pressupost valorat de les instal·lacions.


Plànols
Plànols indicatius del recorregut de les instal·lacions, comprenent plànols de les diferents plantes,
esquemes de principi i detalls constructius.
2.

NORMATIVA A COMPLIR

La següent normativa és d’aplicació a la instal·lació projectada:
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DOCUMENT II: MEMORIA DESCRIPTIVA
3. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

Nom de l’alberg
Titular
Adreça
Telèfon de contacte
Tipus d’activitat
Persona de contacte

Alberg Mare de Déu de Montserrat
Agència Catalana de la Joventut
Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-51, 08620 Barcelona
93 4838358
Hosteleria
Ignasi Moreno i Marc Mundet

4. RESUM CONSUMS

5. JUSTIFICACIÓ DE LES CONDICIONS DE CÀLCUL.
Aquest projecte s’ha desenvolupat seguint les guies metodològiques publicades per l’ICAEN i l’IDAE, en el seu
desenvolupament s’expliquen les normatives i recomanacions que s’apliquen a cada capítol. Per totes les

El present projecte té com a objecte descriure i dissenyar la instal·lació de panells solars fotovoltaics a la coberta
de l’edifici B de l’Alberg Mare de Déu de Montserrat de l’Agència Catalana de la Joventut, deixant fora d’aquest
àmbit l’edifici protegit per patrimoni.

simulacions s’ha utilitzat el model PVsyst.

L’edifici B, consta de tres àrees clarament diferenciades, la sala auditori a planta semisòtan, el menjador situat a
planta baixa i les habitacions, situades a planta 1 i planta 2.

Per el dimensionat del parc fotovoltaic, es desenvoluparà la següent metodologia. En primer lloc per raons

El sistema de generació elèctric captarà l’energia amb pannells solars a la coberta d’aquest edifici i es regularà tot
el sistema des de la planta sòtan, on està ubicat el quadre de baixa tensió.
D’acord amb les dades de consum facilitades per la direcció de l’alberg de Barcelona, Mare de Déu de Montserrat,
del consum elèctric i de gas dels darrer any (del juliol 2016 al juliol del 2017)

5.2 Parc Fotovoltaic
administratives es defineix un potencia màxima de 100kWp, que supera els 7Wp/m 2 que marca l’ordenança.
Segon s’estudien les diferents cobertes disponibles per col·locar els panells. Tercer amb l’ajuda del programa
Pvsyst es calcula la producció instantània durant un any del parc amb diferents disposicions i elements de la
instal·lació per poder escollir la disposició més eficient. Un cop es tenen les produccions instantànies del parc es
genera una simulació de consum i producció per analitzar l’aprofitament de la l’energia produïda instantàniament.
5.3 Cobertes disponibles:

La coberta disponible més adient i que es pot utilitzar sense estar afectats per la normativa de patrimoni és la
coberta de l’edifici B orientada a Sud-Est. La coberta és un element estructural de l’edificació del qual hem de
conèixer bàsicament quatre paràmetres: la superfície disponible, l’orientació, la carrega estructural que pot suportar
i la incidència d’ombres que pot tenir.
Aquests elements condicionaran la disposició dels panells solars i dels sistemes d’ancoratge. A la nostra latitud,
l’orientació optima dels panells és el sud, per aquest motiu juntament amb els serveis tècnics del de l’Agència
Catalana de la Joventut s’ha estudiat la possibilitat d’utilitzar les cobertes que estan orientades al sud.

L’opció més segura es basa en la utilització de peces prefabricades per a l’ancoratge; aquestes peces donen
estabilitat a l’estructura a causa del seu pes únicament i, per tant, no serà necessari perforar la coberta.
El tipus d’ancoratge per a un suport de panells dependrà del format de la base de que disposem en coberta,
terrat, façana o sobre un tub. També dependrà de les forces que hi actuïn a sobre com a conseqüència de la
pressió del vent a que es trobi sotmès.
Com que els mòduls estaran orientats cap al sud, el vent que pot representar un risc més important és el del nord,
ja que produirà forces de tracció sobre els ancoratges, que són més critiques que les forces de compressió.
S’haurà d’estudiar la possibilitat d’incorporar una estructura auto suportant subjectada sobre les columnes
laterals o les bigues transversals.
Es poden utilitzar molts materials per a les estructures de suport l’acer inoxidable, l’alumini, el ferro galvanitzat
amb una capa protectora de com a mínim 80 micres, fusta tractada, etc. Però el caragolam haurà de ser d’acer
inoxidable, que haurà de complir la norma MV-106.
En cas que l’estructura sigui galvanitzada, s’admetran cargols galvanitzats, exceptuant la subjecció dels mòduls a
l’estructura mateixa, que seran d’acer inoxidable.
En el sistema d’unió de les estructures, cal tenir en compte el problema dels parells galvànics que es presenta
quan dos metalls de diferent potencial elèctric es posen en contacte, cosa que se soluciona usant aïllants i
volanderes de materials no metàl·lics que evitin el contacte físic entre el marc del panell i l’estructura de suport.
Els mòduls fotovoltaics instal·lats a les cobertes dels edificis provoquen uns esforços degut al pes que tenen i, a la
força transmesa per l’efecte del vent. El projectista de la instal·lació haurà de definir i calcular els esforços que la
instal·lació fotovoltaica realitza a la coberta i, mitjançant l’informe tècnic corresponent, notificar-ho a l’arquitecte de
l’edifici per tal que aquest procedeixi a verificar l’estructura o a fer un nou càlcul més acurat, i caldrà posar-se en
contacte amb l’arquitecte que va realitzar el projecte per a conèixer les condicions de sobrecarrega de la coberta
de l’edifici.

6. CARACTERÍSTIQUES DE LA INSTAL.LACIÓ

En aquest apartat es detallarà per sobre la instal·lació continguts en aquest projecte. La separació entre fileres de
panells ha de garantir la no-superposició d’ombres entre les fileres de panells els mesos del solstici d’hivern/estiu.
Com que aquest projecte haurà de sortir a concurs públic, no s’especifica la solució d’ancoratge dels mòduls, ja
que cada instal·lador té la seva forma de realitzar-ho, però aquesta haurà de complir les característiques bàsiques
mínimes següents:
Els sistemes d’ancoratge han de ser robustos per a poder suportar la força del vent, essencialment el del nord;
d’altra banda, la seva instal·lació ha de ser molt acurada, pel risc de produir desperfectes en una part sensible de
l’edificació, la coberta.
En cas que siguin necessari utilitzar la coberta, no són recomanables els sistemes d’ancoratge en que sigui
necessari perforar la coberta.
En el cas que no es pugui evitar la utilització d’aquests sistemes, els forats s’hauran d’omplir amb silicona, escuma
de poliuretà, pintura impermeabilitzant o similar. Un cop ancorada l’estructura, s’haurà de segellar i
impermeabilitzar cadascun dels ancoratges. Tot i així, es corre el risc d’humitats a la coberta a causa, o no, del
muntatge dels panells solars.
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6.1 Característiques estructures

1. Les estructures de suport han de ser capaces de resistir, com a mínim, 25 anys d’exposició a la intempèrie
sense corrosió ni fatiga apreciables.
2. L’estructura de suport s’haurà de calcular per a suportar carregues extremes per factors climatològics adversos
com el vent, la neu, etc., d’acord amb el CTE apartat SE–AE Seguridad Estructural – Acciones en la Edificación.
3. El disseny i la construcció de l'estructura i el sistema de fixació dels panells permetrà les dilatacions tèrmiques
necessàries, sense transmetre carregues que afectin la integritat dels captadors o la coberta, seguint les
indicacions del fabricant.
4. L’estructura i els marcs metàl·lics dels captadors es connectaran a una presa de terra i s’ajustaran al Reglament
Electrotècnic de Baixa Tensió (MI.BT 039).

Parts d'un mòdul fotovoltaic:



Coberta exterior: protectora contra els agents atmosfèrics. Per la banda frontal té un vidre trempat, ja
que ofereix una bona protecció contra els impactes i a la vegada és un excel·lent transmissor de la
radiació de l’espectre solar.



Capes encapsades: son les encarregades d’envoltar les cèl·lules solars i els seus contactes. El material mes
usat es l’etilè-acetat de vinil, que també té excel·lents propietats per a la transmissió de la radiació solar i
una nul·la degradació davant les radiacions ultraviolades. A més, confereixen elasticitat al conjunt.



Protecció posterior: encarregada de la protecció contra agents atmosfèrics, especialment la humitat.
Format per diferents capes de materials acrílics, TEDLAR.



Marc de suport: és la part que dona robustesa mecànica al conjunt i facilitarà poder-lo col·locar a
l’estructura de suport. Normalment d’alumini anoditzat i proveït dels forats necessaris per ancorar-lo a un
bastidor, evitant haver-los de fer posteriorment.

6.2. Càrregues degudes al vent

Els ancoratges dels panells fotovoltaics han de ser capaços de suportar les forces que hi actuïn a sobre com a
conseqüència de la pressió del vent a que es trobin sotmesos. Com que a la nostra latitud els panells estaran
orientats cap al sud, el vent que pot representar un risc és el que vingui del nord, ja que produirà forces de tracció
sobre els ancoratges que sempre son més grans que les forces de compressió.
Per tal d’avaluar amb pressió la força que pot actuar a sobre de cadascun dels mòduls, emprem l’expressió
matemàtica següent:
f = p S sin2 α
En que:
S, és la superfície de panells
α és l’angle d’inclinació dels panells respecte de l’horitzontal.
p, és la pressió frontal del vent, es a dir, la pressió que faria el vent sobre els mòduls si estiguessin en posició
perpendicular al vent. Aquest valor es funció de la velocitat del vent i el podem consultar a la taula següent:

Alguns mòduls fotovoltaics tenen una presa de terra, que s’haurà de fer servir en instal·lacions de
potencia elevada. A la part posterior del mòdul, s’hi col·locar una caixa de connexions amb els terminals
identificant-los com a positiu (+) i negatiu (-).
En el procés de fabricació, una vegada muntades les connexions elèctriques, es passa un control de qualitat molt
estricte, ja que no podem oblidar que estan exposats durant molts anys a la intempèrie en condicions d’una calor
extrema fins a freds glacials, vent, humitat, etc.

Les característiques dels mòduls fotovoltaics venen determinades pel tipus de cèl·lula. En aquest sentit, podem
establir les tres tipologies bàsiques. Les característiques elèctriques d’una cèl·lula, panell o generador fotovoltaic
s’estableixen a partir d’unes condicions universals de treball anomenades “condicions estàndard de mesura
(CEM)”, concretades en els paràmetres següents:
• Irradiància solar: 1.000 W/m2.
• Distribució espectral: AM 1,5 G.
• Temperatura de la cèllula: 25°C.
Basant-se en aquestes condicions de mesura, s’estableix la potencia nominal o pic del panell i es descriu la corba
característica del mòdul Intensitat-Tensió (I-V), dades que s’han de reflectir en l’etiqueta de característiques del
panell.

Les càrregues de vent màximes es considerant de 190km/h (màxim estipulat per Catalunya).
6.3. Panells

La cèl·lula solar nomes és capaç de generar una tensió d’unes dècimes de volt (+/- 0,5 V) i una potencia màxima
d’1 o 2 Watts. Per tant, es necessari connectar en sèrie diverses cèl·lules (que es comporten com petits
generadors de corrent) per aconseguir tensions de fins a 624 V, acceptades en moltes aplicacions.
El conjunt format per unes quantes cèl·lules, convenientment encaixat i protegit, constitueix el mòdul fotovoltaic,
element de la instal·lació solar fotovoltaica encarregat de transformar d’una manera directa l’energia de la
radiació solar en electricitat, en forma de corrent continu.



Potència nominal del mòdul (Pmax): la potencia nominal del mòdul ve determinada pel punt de màxima
potencia amb el valor estàndard per a provar i homologar els mòduls.



Tensió de màxima potència Vmax: és el valor de la tensió que pot donar el mòdul quan les condicions de
carrega li permeten treballar a la màxima potencia.



Intensitat de màxima potència (Imax): és el valor de la intensitat que pot donar el mòdul quan les
condicions de carrega li permeten treballar a la màxima potencia.



Intensitat de curtcircuit (Isc): és el corrent que produeix el mòdul quan es forcat a treballar a un voltatge
zero, es a dir, amb un curtcircuit en els seus contactes elèctrics. A nivell experimental, és mesura amb un
amperímetre connectat a la sortida dels borns del mòdul. El valor varia proporcionalment en funció de la
radiació solar a la qual esta exposat. És important saber que aquesta mesura no es destructiva, ja que la
intensitat resultant es la màxima que poden produir les cèl·lules i per a la qual estan preparades.



Tensió de circuit obert (Voc): és la tensió màxima que pot donar el mòdul, obtinguda quan no hi ha cap
carrega connectada (circuit obert, corrent zero). Aquest valor s’obté amb un voltímetre en els seus

terminals quan no hi ha un altre element connectat. El valor obtingut pot ser mes gran que el valor de la
tensió nominal del mòdul i, per tant, cal usar una escala superior als 12-24V.


Dades tècniques bàsiques:

Temperatura d’operació nominal de la cèl·lula (NOCT): definida com la temperatura a la qual arriben les
cèl·lules solars quan se sotmet el mòdul a una irradiància de 800 W/m2 amb distribució espectral AM 1,5
G, la temperatura ambient es de 20°C i la velocitat del vent, d’1 m/s.



Tensió de treball d’entrada i de sortida.



Potència nominal.



Eficiència del mòdul: és la relació entre la potencia elèctrica que produeix el mòdul i la potencia de
radiació incident en el mòdul mateix.



Freqüència nominal i factor de distorsió.





Forma de l’ona de sortida.

Factor de forma del mòdul: és un concepte teòric, útil per a mesurar la forma de la corba del panell: FF =
Pmax/(Isc ・ Voc) = Imax ・ Vmax /(Isc ・Voc). És important remarcar que les corbes característiques d’un
mòdul solar FV depenen de la intensitat de radiació que reben i de la temperatura, de manera que
aquestes corbes varien si canvien aquests paràmetres. En general, cal recordar que la potència del mòdul
disminueix aproximadament un 0,5% per cada grau que augmenta la temperatura de la cèl·lula per sobre
dels 25ºC.



Marge de temperatures de treball admès.



Rendiment en funció de la potència demandada.



Sobrecàrrega que resisteix.



Resistència a curtcircuit.



Factor de potència.

Per evitar haver de calcular intensitats mitjanes de radiació, cal suposar en la majoria dels casos que la
temperatura mitjana de treball de les cèl·lules és 20°C superior a la de l’ambient, la qual cosa és una bona
aproximació.
Els mòduls es poden classificar per la potencia que poden produir. Van des de valors d’1 o 2 W fins a 900 W.
Quan parlem de la potencia d’un mòdul, ens referim a la seva potencia nominal, es a dir, la que el fabricant
assegura sota uns valors de radiació i de temperatura. Així la potencia nominal pic es la proporcionada amb una
radiació de 1.000 W/m 2 a una temperatura de 25°C. Normalment, la potencia que generarà sempre serà inferior a
aquesta.

Inversors proposats per realitzar l’estudi El contractista haurà de proposar uns inversors de igual qualitat i en cas
de seleccionar uns inversors diferents als proposats, haurà de justificar la seva elecció.
En l’annex de fitxes s’adjunta una fitxa tècnica tipus, que compleix les característiques citades.
Els inversors proposats per aquest projecte són els inversors:
1 Inversor de 22kW

7. CONDICIONS DE DISSENY
7.1 Moduls escollits

7.3 Connexió dels moduls

Els mòduls seleccionats per realitzar l’estudi són:

Els mòduls es poden connectar en sèrie, en paral·lel i combinant les dues per tal d’aconseguir sumar la potencia
dels mòduls connectats i adaptar el funcionament òptim de la instal·lació.
Així, doncs, la connexió en sèrie de mòduls produeix una tensió igual a la suma de les tensions dels mòduls
connectats, mantenint constant la intensitat. En les connexions en paral·lel, és la tensió la que no varia i la
intensitat es la que se suma. Els mòduls que s’interconnecten han de tenir les mateixes corbes I-V per a evitar
descompensacions i pèrdues de rendiment del conjunt.

36 mòduls de tecnologia Policristal·lí de 60 cèl·lules, amb una potencia nominal de 315W t, eficiència 16,26% i
unes dimensions de 1.956 x 990 x 50 mm.
El contractista haurà de proposar uns mòduls de igual qualitat o major qualitat i en cas de seleccionar uns mòduls
diferents als proposats, haurà de justificar la seva elecció.
En l’annex de fitxes s’adjunta una fitxa tècnica tipus, que compleix les característiques citades.
7.2 Inversors de connexió a xarxa

Els inversos, són els equips encarregats de transformar la corrent continua generada per els mòduls fotovoltaics
en corrent alterna sincronitzada a 220V com la de la xarxa elèctrica domestica. Permet mantenir valors estables
de voltatge i forma d’ona.
El fet de treballar amb voltatges superiors (220 V és 18 vegades 12 V) permet treballar amb corrents elèctrics
baixos i, per tant, es poden fer servir conductors més prims, proteccions elèctriques habituals i es minimitzen les
pèrdues. El convertidor té unes pèrdues elèctriques que s’han de compensar generant més electricitat als mòduls
(5%). Per tant els convertidors CC/CA (inversors, onduladors) permeten convertir els voltatges de corrent continu
que produeixen els mòduls solars i emmagatzemats a la bateria, en corrent altern de 220 V (actualment, 230 V),
com el que s’usa normalment en llocs on hi ha la xarxa elèctrica convencional.
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7.4 Simulació

Per conèixer la producció d’aquest parc fotovoltaic s’han tingut en compte els components anteriorment citats
efectuant una simulació mitjançant el software PV-Syst, que és la tecnologia més emprada per realitzar aquestes.
A partir del disseny específic del sistema fotovoltaic i d’una ubicació definida, el software fa una simulació hora a
hora de cada dia de l’any a partir d’una base de dades climàtiques i calcula la producció tenint en compte les
pèrdues elèctriques i per temperatura de l mòdul.
Els resultats obtinguts són de:

7.5 Esquema de principi

8.- CARACTERÍSTIQUES INSTAL·LACIÓ
La figura anterior mostra un esquema unifilar d’una instal·lació solar fotovoltaica autònoma fins a la connexió a la
xarxa de CA de l’edifici. L’esquema unifilar consta dels elements següents:

A1 - Generador fotovoltaic: Està format per un conjunt de 36 mòduls.
A2 - Inversors de CC/CA a per instal·lacions autònomes: L’ inversor de CC/CA és l’element encarregat de
transformar el corrent continu (CC) en corrent altern (CA) monofàsic, amb una tensió normalitzada de 220 Vca, 50
Hz. En les instal·lacions fotovoltaiques l’inversor es connectarà directament a l’embarrat general del quadre
general de distribució, tal i com es veu a l’esquema unifilar. Tots els elements d’aquesta connexió (cables,
terminals i cargols d’unió) s’hauran d’escollir per tal que garanteixin la seguretat davant les elevades intensitats
del corrent elèctric (CC) que extreu de l’inversor. La potencia CA dels inversors dependrà de la potencia de les
carregues connectades, corregida amb el corresponent coeficient de simultaneïtat que li pertoqui.
A3 - Comptador d’energia produïda per la instal·lació solar: La instal·lació d’un equip de mesurament de
l’energia produïda per la instal·lació fotovoltaica o consumida per l’habitatge o una altra aplicació resulta
interessant i recomanable per a poder disposar de valors reals dels consums i comprovar la desviació respecte
dels paràmetres de càlcul.
A4 – Punt de connexió a xara: Aquest es el punt on es connecta la instal·lació fotovoltaica amb la xarxa de
distribució de baixa tensió.

El varistor es un element destinat a protegir la instal·lació de les sobretensions transitòries d’ origen atmosfèric
(descarregues directes del llamp o sobretensions que pugui induir en els equips i/o línies elèctriques).
A fi de garantir l’eficàcia del sistema de protecció contra sobretensions, caldrà instal·lar un varistor en el
generador fotovoltaic i un altre, en sèrie, a l’entrada de cada equip a protegir, tal i com s’indica en l’esquema
unifilar.
La distancia mínima entre varistors en la mateixa línia serà de, com a mínim, 10 m. Si no es compleix aquesta
condició es necessari instal·lar bobines de desacoblament (cable enrotllat). Pel que fa a la selecció del varistor
s’haurà de consultar la ITC-BT 20 i les recomanacions dels fabricants d’aquests equips. Es pot definir, com a
característiques elèctriques de partida, una tensió de protecció (Vp) de, com a mínim, 1,5 kV; una intensitat
màxima de descarrega (In), de 40 kA i una tensió nominal de línia (Vn) en funció de la tensió de treball de la
instal·lació.
B3 - Fusibles de línia en el generador fotovoltaic
Són elements de protecció contra sobrecarregues i curtcircuits. Encara que la intensitat de curtcircuit del
generador fotovoltaic (panells) no resulti gaire elevada (Icc= 1,08 Impp), el fusible protegirà la línia elèctrica contra
curtcircuits d’origen extern.
Cal destacar que aquests elements no poden actuar com a seccionadors amb carrega de cap equip de la
instal·lació. Per a aquesta funció s’utilitzaran els interruptors manuals o automàtics descrits mes endavant.

Tal i com es representa en l’esquema unifilar, es col·locarà un fusible per a cada conductor polar (+/-) de cada
sèrie de mòduls (string) del generador fotovoltaic.
També es col·locarà en la línia principal d’un grup de series de mòduls, ja que, encara que pugui ser una protecció
redundant, garanteix un manteniment més segur de la instal·lació.
No obstant això, aquest dispositiu es pot substituir per un altre que permeti el seccionament del generador
fotovoltaic amb carrega (interruptor automàtic magneto tèrmic). El dimensionament d’aquests fusibles es realitza
d’acord amb la ITC-BT 22.

8.1 Ubicació

Les instal·lacions elèctriques, incloses a les instal·lacions solars fotovoltaiques autònomes i de connexió a xarxa,
han de disposar de les proteccions següents:
• Protecció contra sobreintensitats (sobrecarregues) ITC-BT-22.
• Protecció contra sobreintensitats (curtcircuits) ITC-BT-22.
• Protecció contra sobretensions ITC-BT-23.

• Protecció contra contactes directes ITC-BT-24.
• Protecció contra contactes indirectes ITC-BT-24.
• Presa de terra ITC-BT-18, 19, 26.
En les instal·lacions fotovoltaiques autònomes és necessari fer especial atenció a la protecció elèctrica de la
bateria a causa del risc potencial de cremades o explosió que presenta aquest element de la instal·lació.
En cas de rehabilitació d’instal·lacions, caldrà revisar i/o incorporar els elements de seguretat elèctrica preceptius
que garanteixin la seguretat de les persones, instal·lacions i equips.

Proteccions a la part de CC
B1 i B2 - Proteccions contra sobretensions (varistors)
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Vigilant d’aïllament
A les instal·lacions autònomes, el voltatge de la instal·lació en CC acostuma a ser inferior als 75 V, un valor dins el
rang considerat com a molt baixa tensió (ITC–BT 36) i, per tant, no presentarà perill en cas de contactes directes o
indirectes i en aquest sentit no es necessari instal·lar aquesta protecció.

Proteccions a la part de CA
B4 - Interruptor automàtic de tall de la sortida de CA de l’inversor
Aquest és un element de protecció contra sobrecarregues i curtcircuits, encara que la seva principal funció es el
seccionament amb carrega de la sortida CA de l’inversor, que permet realitzar de manera segura les operacions
de manteniment d’aquests equips. És redundant en cas que l’inversor n’incorpori un.
En el cas de diversos inversors treballant en paral·lel en un sistema monofàsic (230 Vca) o en un subministrament
trifàsic (230/400Vca), cada inversor disposarà de l’interruptor automàtic corresponent.
El dimensionament d’aquest PIA es realitza tal i com s’indica en la ITC-BT 22.

B5 - Quadre de proteccions de línia de subministrament
Aquest quadre s’instal·larà a la línia principal de subministrament de l’inversor o conjunt d’inversors i ha de tenir,
com a mínim, els elements següents:
• IGA (interruptor general automàtic) Element de protecció contra sobrecarregues i curtcircuits que, alhora, te la
funció de seccionar la línia per tal de realitzar operacions de manteniment, etc.
L’IGA es dimensionarà d’acord amb la ITC-BT 22.
• Interruptor automàtic diferencial: Element de protecció contra contactes indirectes. Aquest dispositiu s’encarrega
de detectar corrents derivats a terra per causa d’un defecte d’aïllament i dur a terme la desconnexió immediata del

circuit per a evitar contactes indirectes a les persones. Generalment s’instal·len interruptors diferencials d’alta
sensibilitat (30 mA) i, en qualsevol cas, caldrà basar-se en la ITC-BT 24. Ates que l’interruptor diferencial basa la
seva protecció en la detecció dels corrents de defecte, caldrà que el neutre del subministrament CA de l’inversor
estigui connectat a terra.

Per tal que el dispositiu diferencial actuï davant del primer defecte de la instal·lació i desconnecti el
subministrament. En cas que no sigui així, caldrà utilitzar un detector de defecte d’aïllament per a la protecció de
contactes indirectes.
• PIA per derivació dels diferents circuits
Elements de protecció contra sobrecarregues i curtcircuits, implantats per diversos interruptors magneto tèrmics.
El dimensionament d’aquests equips es realitza en funció de les carregues associades a cada circuit, d’acord amb
la ITC-BT 22.

La totalitat del recorregut del cablejat de corrent continu es realitzarà de tal manera que l'àrea tancada pels
conductors positiu i negatiu d'un grup de panells en sèrie sigui la més petita possible, amb la finalitat de reduir al
màxim les possibles sobretensions d'origen atmosfèric per acumulació de càrregues electrostàtiques.
A causa de les tensions de funcionament en corrent continu, tot el sistema de cablejat i connexions de corrent
continu disposarà d'un nivell d'aïllament igual o superior als 0,85MΩ.
8.3. Proteccions CC
La instal·lació fotovoltaica disposarà d'elements de protecció de corrent continu situats al tram mòduls-inversors.
En aquest cas es disposarà una caixa de proteccions de CC amb dos fusibles de 12A i 1.000 V i un descarregador
de sobretensions transitòries. L’inversor incorporarà al seu interior, tal i com estableix la normativa vigent, una
separació galvànica entre els circuits de corrent continu i altern.
8.4. Proteccions CA

• Varistors de protecció en la línia CA
Element de protecció contra les sobretensions transitòries d’origen atmosfèric. Nomes es necessari implantar
aquesta protecció en cas que el fabricant de l’inversor així ho aconselli ja que, en ocasions, per a protegir contra
les sobretensions, nomes cal instal·lar els varistors descrits en els apartats anteriors. En cas que la línia CA de
subministrament de l’inversor discorri per un tram llarg i exterior a l’habitatge, serà necessària la instal·lació
d’aquest dispositiu perquè hi ha la possibilitat d’elevacions de tensió d’aquesta línia per induccions d’un llamp
proper.
B6 – Fusible de la instal·lació FV
Aquest fusible actua com a fusible de protecció general de la instal·lació en cas que, línies amunt de la instal·lació,
hi hagi alguna protecció defectuosa que no actuï o be que s’hagi produït un curtcircuit accidental. En aquesta
situació, el fusible general protegirà la instal·lació. El poder de tall (PdC) d’aquest fusible haurà de ser superior al
valor de la potencia de curtcircuit de la línia en el punt de connexió. Aquest valor ve determinat per la companyia
distribuïdora.

El Quadre de Proteccions de Generació (QPG) disposarà dels següents elements:


Interruptors magnetotèrmics: Es disposarà un interruptor magnetotèrmic de 10A d'intensitat nominal i
6kA de poder de tall, per poder tallar l'alimentació principal de la instal·lació.



Interruptors diferencials: La instal·lació ha de disposar d'un interruptor diferencial per a la protecció de
les persones en cas de derivació d'algun element a terra. Serà de tipus superinmunitzat, tindrà una
sensibilitat de 300mA i estarà situat al principi de la línia, just en el punt d'interconnexió de la instal·lació
amb el Conjunt de Mesura de Generació (CMG).



Protecció contra sobretensions: La protecció contra sobretensions es realitzarà mitjançant
descarregadors de sobretensions transitòries i permanents de tipus II/C, aptes per a corrent altern i per
als valors de tensió als quals treballa l'inversor. Aquest tipus de protectors han estat dissenyats per reduir
l'energia provocada per una sobretensió comparable a la produïda per una descàrrega directa d’un llamp.
Aquests elements han passat amb èxit les proves estàndard d'ona (test classe II).

C1 - Presa de terra
La presa de terra C1 de l’esquema s’anomena tècnicament “terra de protecció” ja que la seva funció es evitar que
es generin tensions perilloses a les parts de la instal·lació que entrin en tensió, de manera accidental, per algun
defecte elèctric o d’origen atmosfèric. Al terra de protecció s’hi connectaran les parts metàl·liques dels panells
fotovoltaics, les estructures de suport i el terra del xassís de l’inversor i del regulador de carrega.
El segon terra que apareix a l’esquema unifilar es el terra del conductor neutre (CA) de l’inversor i, tècnicament,
s’anomena “terra de servei”. Es el que permet que funcioni l’interruptor diferencial davant de qualsevol defecte en
la línia CA entre l’inversor mateix i els receptors de la instal·lació (habitatge, etc.). En aquest cas caldrà que les
masses metàl·liques dels equips receptors de la instal·lació estiguin connectades a un terra propi i diferent del
terra del neutre. El dimensionament i muntatge de les preses de terra haurà de complir les especificacions
tècniques establertes en el REBT, en les instruccions tècniques ITC-BT-18, ITC-BT-19 i ITC-BT-26.
8.2. Cablejat

El cablejat de distribució de la instal·lació fotovoltaica comprèn tots els conductors que transportin energia
elèctrica des dels mòduls fotovoltaics fins al quadre general de distribució dels consums en baixa tensió.
El cablejat de corrent continu dels subcamp fotovoltaic serà d'alta seguretat, lliure d'halògens, no propagador de
la flama i amb baixa emissió de gasos corrosius, i haurà de complir les especificacions d’Alta Seguretat segons la
Classe Cca-s1b,d1,a1 del Reglament dels Productes de la Construcció (CPR). El conductor serà flexible de coure
estanyat i amb les següents característiques:


Resistent a les temperatures extremes (-40ºC a 120ºC) segons IEC60811-1-4 i IEC60216-1



Tensió nominal 0,6kV/1kV CA i 1,8kV CC



Resistència als raigs ultraviolats segons UL1581



Resistència a l'ozó segons IEC60811-2-1

9. TENSIO DEL SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC
La tensió del subministrament serà de 3 x 400/230 V.

Les preses de terra s'estableixen principalment a fi de limitar la tensió que puguin presentar en un moment
determinat les masses metàl·liques, assegurar l'actuació de les proteccions i eliminar o disminuir el risc que
suposa una avaria en els materials elèctrics utilitzats.
La posada o connexió a terra és la unió elèctrica directa, sense fusibles ni proteccions, d’un costat del circuit
elèctric o d'un costat no pertanyent al mateix, mitjançant una posada a terra amb un elèctrode o un grup
d'elèctrodes enterrats en el sòl.
Mitjançant la instal·lació de posada a terra s'haurà d'aconseguir que en el conjunt d’instal·lacions, edificis i
superfície propera al terreny no apareguin diferències de potencial perilloses i que, al mateix temps, permeti el
pas a terra dels corrents de defecte o les de descàrrega d'origen atmosfèric.
L'elecció i instal·lació dels materials que assegurin la posada a terra ha de ser tal que:

El valor de la resistència de la posada a terra estigui conforme amb les normes de protecció i de funcionament de
la instal·lació i es mantingui d'aquesta manera al llarg del temps.


Els corrents de defecte a terra i els corrents de fuga puguin circular sense perill, particularment des del
punt de vista de sol·licitacions tèrmiques, mecàniques i elèctriques.



La solidesa o la protecció mecànica quedi assegurada amb independència de les condicions distingides
d'influències externes.



Contemplin els possibles riscos deguts a electròlisi que puguin afectar altres parts metàl·liques.

Posada a terra
Per a la posada a terra es poden utilitzar elèctrodes formats per:


barres, tubs



platines, conductors nus



plaques, peces metàl·liques



anells o malles metàl·liques constituïdes per elements anteriors o les seves



combinacions



armadures de formigó enterrades; amb excepció de les armadures pretesades



altres estructures enterrades que es demostri que són apropiades

Els conductors de coure utilitzats com a elèctrodes seran de construcció i resistència elèctrica segons la classe 2
de la norma UNE 21.022.
El tipus i la profunditat de les posades a terra ha de ser tal que la possible pèrdua d'humitat del sòl, la presència
del gel o altres efectes climàtics, no augmentin la resistència de la posada a terra per sobre del valor previst. La
profunditat mai serà inferior a 0,50m.
El circuit de CA anirà connectat a la presa de terra a través del quadre general (QG-BT), del quadre de proteccions
(QPG) i dels inversors, i els mòduls fotovoltaics i l'estructura que els subjecta a la coberta i a la pèrgola es
connectaran directament a la presa de terra.

Conductors de terra
La secció no serà inferior a la mínima exigida per als conductors de protecció.
La secció dels conductors de terra, quan estiguin enterrats, haurà d'estar d'acord amb la norma REBT.
La protecció contra la corrosió es pot obtenir mitjançant una envoltant.







2,5mm², si els conductors de protecció disposen d'una protecció mecànica.
4mm², si els conductors de protecció no disposen d'una protecció mecànica.
Com conductors de protecció es poden utilitzar:
Conductors als cables multiconductors
Conductors aïllats que posseeixen una envoltant comú amb els conductors actius.
Conductors separats aïllats.

Conductors d’equipotencialitat
El conductor principal d'equipotencialitat ha de tenir una secció no inferior a la meitat de la del conductor de
protecció de secció major de la instal·lació, amb un mínim de 6mm². Tanmateix, la seva secció pot ser reduïda a
2,5mm² si és de coure.
La unió d'equipotencialitat suplementària pot estar assegurada, bé per elements conductors no desmuntables, tal
com estructures metàl·liques no desmuntables, o bé per conductors suplementaris, o per combinació dels dos.
Resistència de la posada a terra
El valor de resistència del terra serà tal que qualsevol massa no pugui donar lloc a tensions de contacte superiors
a:




24 V en local
50 V en els altres casos

Si les condicions de la instal·lació són tals que poden originar tensions de contacte superiors als valors
assenyalats anteriorment, s'assegurarà la ràpida eliminació de la falta mitjançant dispositius de tall adequats al
corrent de servei.
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La resistència d'un elèctrode depèn de les seves dimensions, de la seva forma i de la resistivitat del terreny en el
qual s'estableixen. Aquesta resistivitat varia freqüentment d'un punt a un altre del terreny, i varia també amb la
profunditat.

Posada a terra independent
Es considerarà independent una presa de terra respecte a una altra, quan una de les posades a terra tingui una
tensió superior a 50V respecte a un punt de potencial zero, quan per l'altra circula la màxima corrent per defecte
a terra prevista.
Revisió de la posada a terra
Per la importància que ofereix, des del punt de vista de la seguretat, qualsevol instal·lació de posada a terra haurà
de ser obligatòriament comprovada pel director de l'obra o instal·lador autoritzat en el moment de donar d'alta la
instal·lació per posar-la en marxa.
En llocs on el terreny no sigui favorable per a la bona conservació dels elèctrodes, aquests i els seus conductors
d'enllaç entre ells, fins al punt de posada a terra, es posaran al descobert per al seu examen com a mínim un cop
cada cinc anys.
La instal·lació es durà a terme segons la instrucció ITC-BT-18 del REBT. La instal·lació disposarà també d'un
dispositiu de connexió que permeti prendre mesures de la resistència de terra. La resistència de terra mesurada
empíricament no podrà ser superior a 10Ω.
El controlador serà l’encarregat de gestionar els generadors i consumidors d’energia del sistema i optimitzar el
funcionament global d’aquest.

Les pautes que haurà de seguir aquesta regulació són les següents:
 Quan l’energia produïda per planta fotovoltaic sigui igual al consum elèctric de l’Alberg sense incloure el
consum de climatització tota l’energia produïda pel parc serà destinada pel consum elèctric de l’Alberg.


Quan l’energia produïda per la planta sigui major al consum elèctric de l’Alberg l’excedent serà destinat a
la bomba de calor del sistema de climatització.



Quan l’energia produïda per la planta sigui major al consum elèctric i clima de l’Alberg l’energia restat
s’enviarà per carregar les bateries.



Quan l’energia produïda pel parc sigui menor a la demanda de l’Alberg les bateries enviaran energia a la
xarxa elèctrica de l’Alberg per assolir el volum d’energia demanda.



Quan l’energia produïda pel parc sigui menor a la demanda del l’Alberg i les bateries no tinguin l’energia
suficient emmagatzemada es posarà en funcionament la microturbina, i l’energia produïda per aquest
serà enviada pel consum elèctric de l’Alberg, l’energia elèctrica restant serà per la carrega de les bateries i
la microturbina no s’aturarà fins a completar la carrega d’aquestes. A més la microturbina produirà calor i
fred segona la necessitats, aquest fred i calor serà enviat als tancs de acumulació per posteriorment ser
consumit pel sistema de ACS o climatització.



Regular la demanda energètica de la turbina segons les indicacions del fabricant d’aquesta. (exemple:
funcionar al 80% fins carregar les bateries al 100% i repetir aquesta cicle quan les bateries estiguin a un
30% de capacitat)

A més d’aquest funcions descrites anteriorment el controlador també tindrà la capacitat de convertir la corrent
alterna en continua per carregar les bateries i a l’inrevés (de continua a alterna) quan el sistema necessiti energia
de les bateries, per tant les funcions d’un inversor.
El controlador ha de tindre la funció i capacitat de poder connectar el sistema a la xarxa elèctrica i realitzar una
bona gestió d’aquesta, tot i que el sistema esta pensat per poder funcionar aïllat de la xarxa.
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10.- ANNEX DE CÀLCULS
Com a part del projecte, s’entregarà, en format pdf, els càlculs tèrmics.
11.- RESUM
Amb tot l’expressat tant en la memòria com en els plànols, s’espera haver aconseguit una suficient descripció de
l’objecte del present projecte d’acord amb el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques als Edificis i demés
disposicions afectades en la instal·lació.

Barcelona, Desembre de 2018
El Peticionari

El Facultatiu

9.9 FRED INDUSTRIAL

INDEX
DOCUMENT I: MEMORIA DESCRIPTIVA

0.9 INSTAL·LACIONS FRED INDUSTRIAL
Plecs de Condicions:
S’indiquen les Especificacions tècniques dels diferents elements de la instal·lació, comprenent les
característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge.
Igualment s’inclou un plec de Condicions Generals, on s’inclouen les condicions contractuals i
administratives del projecte.
En el Protocol de Control de Qualitat i Proves s’inclouen els criteris d’acceptació i rebuig dels materials a
instal·lar (control de materials), els criteris d’acceptació o rebuig del muntatge d’aquests materials (control
d’execució), i el conjunt de fitxes a complimentar per l’instal·lador en el moment de la realització de la
posada en marxa i proves de les instal·lacions (control de posada en marxa i proves).

MEMÒRIA PER A L’EXECUCIÓ DE INSTAL·LACIÓNS
DE FRED INDUSTRIAL ALBERG MARE DE DEU DE
MONTSERRAT

Amidaments i Pressupost
Estat d’amidaments, on es detallen el número d’unitats de cada partida agrupades segons les zones
definides en el projecte.

TITULAR: Agència Catalana de la Joventut

Preus unitaris dels materials i ma d’obra.
Pressupost valorat de les instal·lacions.
Plànols
Plànols indicatius del recorregut de les instal·lacions, comprenent plànols de les diferents plantes,
esquemes de principi i detalls constructius.
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DOCUMENT II: MEMORIA DESCRIPTIVA

La instal·lació estarà integrada per 3 cambres frigorífiques, segons es pot veure en els plànols. El sistema de
distribució de fred serà directe tant per les cambres com per les vitrines.

0. DESCRIPCIÓ DE L’EDIFICI

Les cambres frigorífiques seran del tipus desmuntable, basades en pannells de poliuretà injectat “in situ”. El terra
serà d’obra civil a les cambres de refrigeració i panelat en la de congelació.

Nom de l’alberg
Titular
Adreça
Telèfon de contacte
Tipus d’activitat
Persona de contacte

Alberg Mare de Déu de Montserrat
Agència Catalana de la Joventut
Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41-51, 08620 Barcelona
93 4838358
Hosteleria
Ignasi Moreno i Marc Mundet

1.4. DESCRICPIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
Per unes condicions ambientals de 25ºC de temperatura ambient i 60% d’humitat relativa, s’obtenen les
necessitats frigorífiques que s’especifiquen més endavant.
Les necessitats frigorífiques de les cambres, s’han determinat tenint en compte unes hipòtesis de càlcul habituals
en quant als següents paràmetres:








Densitat d’emmagatzematge.
Entrada diària de producte.
Temperatura d’entrada del producte.
Calor de respiració (només per fruites i verdures)
Tipus d’aïllament de parets, sostres, terres i els coeficients de transmissió.
Factor de servei.
Nombre d’hores de servei.

Taula de superfícies de les cambres:
ZONA DE CAMBRES

28,50 m

3

C.F. 1

7,50 m

3

C.F. 2

14,25 m

3

6,75 m

3

C.F. Congelats
1.5 . BALANÇ TÈRMIC

La relació de càrregues considerades s’ha realitzat per a unes condicions ambientals 25ºC i 60% H.R.
REFRIGERACIO CAMBRES
DESCRIPCIÓ
1. FRED INDUSTRIAL.

MODEL m

3

TEMPERATURA ºC

C.F.1

7,50

+2ºC / +4ºC

712 W/h

C.F. 2

14,25

-1ºC / +1ºC

1.615 W/h

TOTAL

2.327 W/h

1.1 OBJECTE DEL PROJECTE
L'objecte del present projecte s’ha realitzat d’un estudi tècnic necessari per definir la instal·lació de fred industrial
d’un ALBERG.
1.2. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
La instal·lació està formada per un conjunt de cambres de fred. La instal·lació es divideix en les següents zones:





Cambra 1: fred positiu (ja existent).
Cambra 2: fred positiu (ja existent).
Cambra 3: fred negatiu (nova).

FRIGOR.

CAMBRA CONGELACIO
DESCRIPCIÓ
C.F. Congelats

MODEL m

3

6,75

TEMPERATURA ºC
-23ºC / -25ºC

FRIGOR.
1.453 W/h

1.3. DESCRIPCIÓ DE LES ZONES
Es tracta de les cambres existents a la cuina de l’alberg. S’afegeix una cambra nova de congelació. Les accions a
dur a terme son les de reubicació dels compressors, realizar l’aillament de la cambra de congelació i afegir el
compressor per aquesta cambra.

1.6. CENTRALS DE FRED
En el plantejament del sistema de funcionament dels motors, s’ha mirat d’aconseguir una bona racionalització de
l’espai i l’ordre de cara a un bon manteniment. Es per això que s’aprofitaràn els motors existens i es traslladaran a

la zona del darrere, s’afegirà un motor més per a la cambra de congelació, que treballaran de forma independent
entre ells.

Rendiment total:

1.500 W/h

Tensió:

380V

El grup de compressió està integrat per compressors de tipus semi hermètic, amb un règim de gir de 1.450 r.p.m.
Les instal·lacions s’alimenten amb el fluid R-404 tant pels elements de refrigeració com pels de congelació.

Refrigerant:

R-404-A Ecològic

Regim de gir:

1.450 r.p.m

Les pressions d’aspiració i descàrrega es regulen mitjançant sondes de pressió electròniques que envien una
senyal al P.L.C. que assegura la posta en marxa o parada i el control de capacitat de cadascun dels compressors
en funció de la càrrega tèrmica de la instal·lació i la necessitat de les instal·lacions. Així, el P.L.C. selecciona el
compressor a connectar o desconnectar en funció de les hores de funcionament acumulades a cada compressor.

CONDENSADOR: Condensador centrífug marca KOBOL o similar, sense potes. Construït en xapa galvanitzada
pintada i protegida contra la corrosió. Bateria de tub de coure ½” sobre aletes d’alumini autoseparades.
Ventiladors centrífugs d’acció per corretja amb motors tancats.

1.7. CENTRAL DE FRED POSITIVA

Aïllament classe IP-44 amb reducció de nivell sonor.

Per atendre tots les serveis de temperatura positiva (cambres) s’ha previst aprofitar la central de fred existent.

Protecció metàl·lica en col·lectors i corbes.
Comportes de sobre pressió en boques de sortida d’aire.

Característiques principals:
Formada per 2 compressors de tipus semi hermètic. Els compressors incorporen protecció interna del motor amb
termistor, vàlvules de servei, amortidors de suspensió i vàlvula interna de seguretat.

Model:

GSC-132

Cabal d’aire:

4.200m3/h

Tensió:

380V

Capacitat Frigorífica:

1.500 W/h

Refrigerant:

R-404-A Ecològic

Delta T:

15ºC

Regim de gir:

1.450 r.p.m

Ventiladors:

2 x 0,75 kW

Pèrdues de càrrega:

10 mm.c.a.

Regim de gir:

580 r.p.m.

Nivell sonor:

58 dB

CONDENSADOR: Condensador centrífug marca KOBOL o similar, sense potes. Construït en xapa galvanitzada
pintada i protegida contra la corrosió. Bateria de tub de coure ½” sobre aletes d’alumini autoseparades.
Ventiladors centrífugs d’acció per corretja amb motors tancats.
Aïllament classe IP-44 amb reducció de nivell sonor.

1.9. EVAPORADORS, TUBERIES I AÏLLAMENT

Protecció metàl·lica en col·lectors i corbes.

Cadascuna de les cambres inclouen, dimensionats convenientment, els següents elements:

Comportes de sobre pressió en boques de sortida d’aire.
Model:

GSC-132
3

Caudal d’aire:

4.200m /h

Capacitat Frigorífica:

2.880 W/h

Delta T:

15ºC

Ventiladors:

2 x 0,75 kW

Pèrdues de carrega:

10 mm.c.a.

Regim de gir:

580 r.p.m.

Nivell sonor:

60 dB

1.8. CENTRAL DE FRED NEGATIVA
Per atendre tots les serveis de temperatura negativa (cambres) s’ha previst la central de fred tipus model ICEKSA.
Característiques principals:
Formada per 1 compressor de tipus semihermètic marca COPELAND o similar amb un rendiment unitari de 1.500
W/h a -38ºC de temperatura d’evaporació i 45ºC de temperatura de condensació. Els compressors estaran
provistos de protecció interna del motor amb termistor, sistema de lubricació amb bomba d’oli reversible, preostat
diferencial d’oli, resistència de carter, vàlvules de servei, amortidors de suspensió i vàlvula interna de seguretat.
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Un o dos evaporadors de plafó o cúbics de tub de coure i aletes d’alumini, de ventilació forçada i desgelat
automàticament, que en el cas de temperatures inferiors a + 2ºC, es realitza de forma automàtica amb resistències
(3 unitats)
Cada servei frigorífic incorpora elements de control i regulació, en concret, vàlvules termostàtiques, filtres i visors
de líquid, claus de seccionament i aspiració (tipus esfera de baixa pèrdua de càrrega). També inclouen vàlvules
reguladores de la pressió d’aspiració KVP en els obradors i les cambres de peix i carns.
Existeix una resistència de desaigüe en la cambra congelador . Pel que fa al circuit de refrigeració, s’han instal·lat
dues línies generals de distribució de 5/8” i ¾”, en líquid, mentre que en aspiració, els circuits són de 2 1/8” i 1 5/8”.
El circuit de congelació compta amb una línia general de distribució de 5/8” en líquid i una de 2 1/8” en aspiració.
En general no existeix cap pèrdua de carrega superior a ½ºK en cap de les línies d’aspiració. La canalització és de
coure deshidratat amb qualitat frigorífica i esta dimensionada per a garantir les velocitats del gas adequades per al
correcte retorn de l’oli. A més, totes les canonades i elements de les línies d’aspiració estan proveïdes amb aïllant
ARMAFLEX o similar per evitar les possibles condensacions. L’espessor d’aquest és de ¾” per als circuits de
refrigeració i de ½” per als circuits de congelació.

1.10. INSTAL·LACIO ELECTRICA
La instal·lació general es realitzarà per canal soterrada i sobre safata a les zones comuns com al magatzem i
passadissos segons especificacions del reglament Electrotècnic de baixa tensió i el Reglament de Seguretat per a
Instal·lacions Frigorífiques.
Els conductors i cables que es facin servir en les instal·lacions seran de coure o alumini, flexibles i seran sempre
aïllats sota tub. La tensió assignada no serà inferior a 0,6/1 kV. Les connexions es faran mitjançant borns de
connexió muntats individualment o constituint blocs o regletes de connexió. Es realitzaran en el interior de caixes
d’empalmament i/o de derivació.
NORMATIVA













Reglament (CE) n. 2037/2000 del Parlament Europeu i del Consell de 29 de juny de 2000 sobre les
substàncies que esgoten la capa d’ozó.
Reial decret 865/2003, de 4 de juliol, pel qual s’estableixen els criteris generals higiènico-sanitaris per a la
prevenció i control de la legionel·losis.
Reial decret 769/1999, de 7 de maig, el qual dicta les disposicions d’aplicació de la Directiva del Parlament
Europeu i del Consell, 97/23/CE, relativa als equips a pressió i modifica el RD 1244/1979.
Reial decret 1244/1979, de 4 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament d’aparells a pressió.
Reial decret 3099/1977, de 8 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat per a plantes i
instal·lacions frigorífiques, modificat pel RD 754/1981, de 13 de març.
Llei 4/1998, de 3 de març, per la qual s’estableix el règim sancionador previst en el reglament (ce)
3093/1994, del consell, de 15-12-1994, relatiu a les substàncies que esgoten la capa d’ozó.
Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s’estableixen les condicions higienico-sanitàries per a la
prevenció i el control de la legionel·losis.
Ordre de 18 de setembre de 1995, sobre el procediment d’actuació de les empreses instal·ladores conservadores, de les entitats d’inspecció i control i dels titulars, en les plantes i instal·lacions frigorífiques.
Ordre d’onze de juny de 1983 per la qual s’aprova la instrucció tècnica complementària referent a
recipients ITC MIE AP 9 del Reglament d’aparells a pressió.
Ordre de 24 de gener de 1978 per la qual s’aproven les instruccions tècniques complementàries
denominades instruccions MI IF d’acord amb el que disposa el Reglament de seguretat per a plantes i
instal·lacions frigorífiques.
Norma UNE 100030/2005 IN Guia per a la prevenció i control de la proliferació i disseminació de la
legionel·la a les instal·lacions.

RESUM
Amb el que s’ha expressat en la present documentació i l'indicat en els plànols adjunts, s'espera haver aconseguit
una suficient descripció de les instal·lacions elèctriques i especials objecte del present projecte.

Barcelona, Desembre de 2018

El Peticionari

El Facultatiu
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1.- PARÁMETROS GENERALES
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Emplazamiento: Barcelona

Sótano

Latitud (grados): 41.4 grados

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Altitud sobre el nivel del mar: 9 m
Percentil para verano: 5.0 %
Temperatura seca verano: 27.60 °C
Temperatura húmeda verano: 22.50 °C
Oscilación media diaria: 8.4 °C
Oscilación media anual: 27.5 °C
Percentil para invierno: 97.5 %
Temperatura seca en invierno: 1.20 °C
Humedad relativa en invierno: 90 %
Velocidad del viento: 3.6 m/s
Temperatura del terreno: 6.40 °C
Porcentaje de mayoración por la orientación N: 20 %
Porcentaje de mayoración por la orientación S: 0 %
Porcentaje de mayoración por la orientación E: 10 %

Recinto

Conjunto de recintos

AUDITORI (Auditorios) MARE DE DEU DE MONTSERRAT
Condiciones de proyecto
Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 27.0 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Cerramientos exteriores
Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada

NO

62.7

0.58

215

Claro

22.1

-67.78

Fachada

SO

27.4

0.58

215

Claro

23.3

-11.84

Fachada

NE

27.4

0.58

215

Claro

23.9

-1.57

Fachada

SE

62.7

0.58

215

Claro

25.8

65.25

Cubiertas
Tipo

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

72.5

0.26

Suplemento de intermitencia para calefacción: 20 %
Porcentaje de cargas debido a la propia instalación: 3 %

Teq. (°C)

551 Intermedio

Actividad

-24.91
Total estructural

-40.85

8234.04

14804.80

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)
236

34.89

62.73

Iluminación
Tipo

Potencia (W) Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia

5180.41

1.07

5543.04

Instalaciones y otras cargas

Porcentaje de mayoración de cargas (invierno): 5 %
Porcentaje de mayoración de cargas (verano): 5 %

22.7

Ocupantes
Sentado o en reposo

Porcentaje de mayoración por la orientación O: 10 %

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 22 de Agosto

2590.21
Cargas interiores

8234.04

22938.05

Cargas interiores totales

31172.09

Cargas debidas a la propia instalación

3.0 %

686.92

Mayoración de cargas

5.0 % 411.70

1144.86

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.74

Cargas internas totales

8645.74

24728.98

Potencia térmica interna total

33374.72

33520.81

6675.99

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
6781.6

Mayoración de cargas

5.0 % 1676.04
Cargas de ventilación

7009.79

Potencia térmica de ventilación total

42206.64

Potencia térmica

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 235.5 m² 321.0 W/m²

333.80

35196.85
43842.59

31738.77

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 75581.4 W

Planta baja

Planta 1

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Conjunto de recintos

Recinto

MENJADOR (Restaurantes) MARE DE DEU DE MONTSERRAT

Conjunto de recintos

HABITACIO 6pax (Dormitorios) MARE DE DEU DE MONTSERRAT

Condiciones de proyecto

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 27.0 °C

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 26.7 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.5 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 18h (16 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada

NO

43.8

0.57

232

Claro

22.0

-48.85

Fachada

NO

8.8

0.57

232

Claro

22.6

-7.28

Fachada

SO

24.6

0.57

232

Claro

22.6

-19.29

Fachada

SO

10.3

0.57

232

Claro

23.6

-2.59

Fachada

NE

24.6

0.57

232

Claro

24.3

4.45

Fachada

NE

10.3

0.57

232

Claro

24.5

3.16

Fachada

SE

43.8

0.57

232

Claro

24.3

6.52

Fachada

SE

9.5

0.57

232

Claro

23.6

-1.91

Ventanas exteriores

Ventanas exteriores

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)

3

NO

2.2

4.35

0.54

92.5

199.85

3

SE

2.2

4.35

0.54

30.4

65.58

1

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

0.7

9.35

0.54

140.6

101.25
Total estructural

92.64

34.89

67.45

Ocupantes

Cubiertas
Tipo

NO

125.7

0.26

Actividad

Teq. (°C)

551 Intermedio

22.7
Total estructural

165.04

Ocupantes
Actividad

156

34.89

Incandescente

62.73

5442.84

9786.23

2

34.89

33.73

Iluminación
Tipo

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Sentado o en reposo

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Sentado o en reposo

-43.22

Potencia (W) Coef. iluminación
59.49

0.67

39.80

Instalaciones y otras cargas

Iluminación

67.60
Cargas interiores

Tipo

Potencia (W) Coef. iluminación

Fluorescente con reactancia

2328.30

1.11

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

5442.84

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la propia instalación
Mayoración de cargas

3.0 %

174.85

Cargas interiores totales

209.74

2584.41

Cargas debidas a la propia instalación

3.0 %

1707.42

Mayoración de cargas

5.0 % 1.74

8.02
13.37

14078.05
19520.89

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89

427.29

5.0 % 272.14

34.89

Cargas internas totales

36.63

288.89

Potencia térmica interna total

325.52

Ventilación

712.15

Caudal de ventilación total (m³/h)

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.73

Cargas internas totales

5714.98

15382.54

Potencia térmica interna total

21097.52

36.5

Mayoración de cargas

Ventilación

170.65

5.0 % 8.53
Cargas de ventilación

Caudal de ventilación total (m³/h)
4470.3

Mayoración de cargas

22096.32

5.0 % 1104.82
Cargas de ventilación

4620.73

Potencia térmica de ventilación total

27821.86

Potencia térmica

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 155.2 m² 315.2 W/m²

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.5 m² 39.9 W/m²

220.03

23201.13
28916.12

20003.27

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 48919.4 W

179.19

34.21

Potencia térmica de ventilación total

213.39

Potencia térmica

4400.69

32.58

1.63

215.82

323.10

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 538.9 W

Planta 2

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Recinto

Conjunto de recintos

Conjunto de recintos

HABITACIO 2pax (Dormitorios) MARE DE DEU DE MONTSERRAT

HABITACIO 2pax (Dormitorios) MARE DE DEU DE MONTSERRAT

Condiciones de proyecto

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 23.2 °C

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 23.2 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 21.4 °C

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 21.4 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 23h (21 hora solar) del día 22 de Agosto

Cerramientos exteriores

Cerramientos exteriores
Tipo

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 23h (21 hora solar) del día 22 de Agosto

Tipo

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada

NE

10.5

0.57

232

Claro

24.8

4.89

Fachada

NO

6.8

0.57

232

Claro

24.5

Fachada

NO

4.5

0.57

232

Claro

24.4

0.91

Fachada

NE

10.5

0.57

232

Claro

24.9

5.40

Fachada

SO

9.9

0.57

232

Claro

27.7

20.79

Fachada

SO

9.9

0.57

232

Claro

27.7

20.79

Fachada

SE

9.2

0.57

232

Claro

26.7

14.33

Fachada

SE

9.2

0.57

232

Claro

26.8

15.02

Ventanas exteriores

Ventanas exteriores

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)
1

SE

0.7

9.35

0.54

5.5

1

3.93
Total estructural

44.86

Ocupantes
2

34.89

64.08

69.78

Incandescente

9.35

0.54

6.6

4.74

11.0

0.26

551 Intermedio

Teq. (°C)
22.8

-3.30

128.16

Total estructural

44.51

69.78

128.16

Ocupantes

Iluminación
Tipo

0.7

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Sentado o en reposo

SE

Cubiertas
Tipo

Actividad

1.86

Actividad

Potencia (W) Coef. iluminación
48.55

0.54

25.97

Instalaciones y otras cargas

27.58

Cargas debidas a la propia instalación

181.72

Tipo

Cargas interiores totales

251.50

Incandescente

Mayoración de cargas

3.0 %

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.77

Cargas internas totales

34.89

64.08

Potencia (W) Coef. iluminación
48.55

0.54

25.97

Instalaciones y otras cargas

6.80

5.0 % 3.49

2

Iluminación

69.78

Cargas interiores

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Sentado o en reposo

27.58
Cargas interiores

11.33

69.78

181.72

Cargas interiores totales

251.50

73.27

244.71

Cargas debidas a la propia instalación

3.0 %

6.79

Potencia térmica interna total

317.97

Mayoración de cargas

5.0 % 3.49

11.31

Ventilación
FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.77

Caudal de ventilación total (m³/h)
36.0

Mayoración de cargas

176.44

5.0 % 8.82
Cargas de ventilación

0.00
-9.97

Potencia térmica de ventilación total

175.29

258.54

73.27

244.33

Potencia térmica interna total

317.59

176.44

-9.97

Ventilación

185.27

Potencia térmica

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.0 m² 44.7 W/m²

-9.97

Cargas internas totales

234.73

Caudal de ventilación total (m³/h)
36.0

Mayoración de cargas

5.0 % 8.82
Cargas de ventilación

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 493.3 W

-9.97

Potencia térmica de ventilación total

175.29

Potencia térmica

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.0 m² 44.7 W/m²

0.00
185.27
258.54

234.35

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 492.9 W

2.2.- Calefacción
Sótano

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

HABITACIO 6pax (Dormitorios) MARE DE DEU DE MONTSERRAT

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 24.0 °C

Temperatura exterior = 26.7 °C

Recinto

Humedad relativa interior = 50.0 % Temperatura húmeda = 22.2 °C

C. LATENTE C. SENSIBLE
(W)
(W)

Cargas de refrigeración a las 19h (17 hora solar) del día 1 de Julio
Cerramientos exteriores
Tipo

NO

8.8

0.57

232

Claro

22.5

-7.54

Fachada

SO

10.6

0.57

232

Claro

23.6

-2.64

Fachada

NE

10.6

0.57

232

Claro

24.7

4.34

Fachada

SE

10.6

0.57

232

Claro

24.2

1.08

NO

0.7

9.35

0.54

Tipo

140.6

101.25

Cubiertas
Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color
11.1

0.26

551 Intermedio

Teq. (°C)
22.7

-3.74
Total estructural

92.75

Actividad

Nº personas C.lat/per (W) C.sen/per (W)

Sentado o en reposo

2

34.89

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada
Fachada
Fachada

Tipo

33.73

34.89

67.45

Iluminación
Incandescente

C. SENSIBLE
(W)

NO
SO
NE
SE

62.7
27.4
27.4
62.7

0.58
0.58
0.58
0.58

215
215
215
215

Claro
Claro
Claro
Claro

827.95
330.11
361.55
755.95

Cubiertas

Ocupantes

Tipo

Externas

Cerramientos exteriores

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K)) Coef. radiación solar Ganancia (W/m²)

Azotea

Internas

Cargas térmicas de calefacción

Ventanas exteriores

Tipo

Condiciones de proyecto

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color Teq. (°C)

Fachada

1

Conjunto de recintos

AUDITORI (Auditorios) MARE DE DEU DE MONTSERRAT

0.67

Instalaciones y otras cargas
Cargas interiores

39.80

Tipo

67.60

Losa de cimentación

34.89

174.85

Cargas interiores totales

209.74

Cargas debidas a la propia instalación

3.0 %

8.03

Mayoración de cargas

5.0 % 1.74

13.38

FACTOR CALOR SENSIBLE : 0.89

551 Intermedio

387.56

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²)
235.5

1789

883.93
Total estructural

36.63

289.01

Mayoración de cargas

Potencia térmica interna total

325.65

Cargas internas totales

Cargas internas totales

0.26

Cargas debidas a la intermitencia de uso

3547.06

20.0 % 709.41
5.0 % 177.35
4433.83

Ventilación

Caudal de ventilación total (m³/h)
36.5

170.65

5.0 % 8.53
Cargas de ventilación

32.58

34.21

Potencia térmica de ventilación total

213.39

215.82

Caudal de ventilación total (m³/h)
6781.6

1.63
179.19

Potencia térmica

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.5 m² 39.9 W/m²

0.27

Cargas interiores totales

Ventilación

Mayoración de cargas

72.5

Forjados inferiores

Potencia (W) Coef. iluminación
59.49

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

Mayoración de cargas

Potencia térmica de ventilación total

323.22

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 539.0 W

44110.55

5.0 % 2205.53

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 235.5 m² 215.5 W/m²

46316.08

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 50749.9 W

Planta baja

Planta 1

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Recinto

Conjunto de recintos

Recinto

MENJADOR (Restaurantes) MARE DE DEU DE MONTSERRAT

HABITACIO 6pax (Dormitorios) MARE DE DEU DE MONTSERRAT

Condiciones de proyecto

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Internas

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

C. SENSIBLE
(W)

Cerramientos exteriores
NO
SO
NE
SE

43.8
24.6
24.6
43.8

0.57
0.57
0.57
0.57

232
232
232
232

Tipo

Claro
Claro
Claro
Claro

569.82
292.33
320.17
520.27

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada
Fachada
Fachada

Ventanas exteriores

NO
SO
NE
SE

8.8
10.3
10.3
9.5

0.57
0.57
0.57
0.57

NO
SE

2.2
2.2

213.78
195.19

1

114.50
122.91
134.62
113.09

NO

0.7

9.35

153.23
Total estructural

638.36

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

Claro
Claro
Claro
Claro

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))

4.35
4.35

Cubiertas
Tipo

232
232
232
232

Ventanas exteriores

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))
3
3

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción
Cerramientos exteriores

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada
Fachada
Fachada

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cargas térmicas de calefacción

Tipo

Conjunto de recintos

125.7

0.27

551 Intermedio

672.51
Total estructural

Mayoración de cargas
2784.08

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso
Mayoración de cargas

5.0 % 31.92

Cargas internas totales

797.95

Ventilación

20.0 % 556.82

Caudal de ventilación total (m³/h)

5.0 % 139.20

Cargas internas totales

20.0 % 127.67

36.5
3480.10

Mayoración de cargas

Ventilación

237.44

5.0 % 11.87
Potencia térmica de ventilación total

Caudal de ventilación total (m³/h)

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.5 m² 77.5 W/m²

4470.3

Mayoración de cargas

29076.89

5.0 % 1453.84
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 155.2 m² 219.1 W/m²

30530.73

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 34010.8 W

249.31

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1047.3 W

Planta 2

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto de recintos

HABITACIO 2pax (Dormitorios) MARE DE DEU DE MONTSERRAT

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)

Condiciones de proyecto

Recinto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Condiciones de proyecto

Internas

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción

NO
SO
NE
SE

9.8
10.5
10.5
9.2

0.57
0.57
0.57
0.57

232
232
232
232

Claro
Claro
Claro
Claro

127.79
124.83
136.73
109.58

Cerramientos exteriores
Tipo

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))
SE

0.7

9.35

139.91
Total estructural

Mayoración de cargas

9.8
10.5
10.5
9.2

0.57
0.57
0.57
0.57

232
232
232
232

Claro
Claro
Claro
Claro

127.79
124.83
136.73
109.58

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))
1

20.0 % 127.77

SE

0.7

9.35

139.91

Cubiertas
Tipo

5.0 % 31.94

Cargas internas totales

NO
SO
NE
SE

Ventanas exteriores
638.84

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada
Fachada
Fachada

Ventanas exteriores
1

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada
Fachada
Fachada

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

Cerramientos exteriores
Tipo

Conjunto de recintos

HABITACIO 2pax (Dormitorios) MARE DE DEU DE MONTSERRAT

798.55

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

11.0

0.27

551 Intermedio

59.03
Total estructural

Ventilación

Cargas interiores totales

Caudal de ventilación total (m³/h)
36.0

Mayoración de cargas

234.16

Cargas debidas a la intermitencia de uso
Mayoración de cargas

5.0 % 11.71
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.0 m² 94.7 W/m²

697.87

245.87

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1044.4 W

20.0 % 139.57
5.0 % 34.89

Cargas internas totales

872.34

Ventilación
Caudal de ventilación total (m³/h)
36.0

Mayoración de cargas

234.16

5.0 % 11.71
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 11.0 m² 101.3 W/m²

245.87

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1118.2 W

3.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE CÁLCULO DE LOS RECINTOS
Refrigeración

CARGA MÁXIMA (RECINTO AISLADO)
Recinto

Conjunto: MARE DE DEU DE MONTSERRAT

Conjunto de recintos

Subtotales

HABITACIO 6pax (Dormitorios) MARE DE DEU DE MONTSERRAT

Recinto

Condiciones de proyecto

Internas

Externas

Temperatura interior = 21.0 °C
Temperatura exterior = 1.2 °C
Humedad relativa interior = 50.0 % Humedad relativa exterior = 90.0 %

NO
SO
NE
SE

8.8
10.6
10.6
10.6

0.57
0.57
0.57
0.57

232
232
232
232

Claro
Claro
Claro
Claro

114.50
125.37
137.31
125.66

Sótano

-40.85

22938.05

31172.09

24728.98 33374.72 6781.63 7009.79

42206.64

320.98

31738.77

75558.24

75581.36

MENJADOR

Planta baja

165.04

14078.05

19520.89

15382.54 21097.52 4470.33 4620.73

27821.86

315.16

20003.27

48919.38

48919.38

HABITACIO 6pax Planta 1

92.64

174.85

209.74

288.89

325.52

36.50

34.21

213.39

39.86

323.10

459.39

538.92

HABITACIO 2pax Planta 1

44.86

181.72

251.50

244.71

317.97

36.00

-9.97

175.29

44.70

234.73

396.78

493.27

HABITACIO 2pax Planta 2

44.51

181.72

251.50

244.33

317.59

36.00

-9.97

175.29

44.67

234.35

396.18

492.89

HABITACIO 6pax Planta 2

92.75

174.85

209.74

289.01

325.65

36.50

34.21

213.39

39.87

323.22

459.02

539.04

11397.0

Recinto

Núm. ventanas Orientación Superficie total (m²) U (W/(m²·K))
NO

0.7

9.35

153.23

Planta

Carga total simultánea

126189.0

Ventilación
Potencia
Carga interna sensible
Caudal Carga total Por superficie Máxima simultánea Máxima
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)

AUDITORI

Sótano

4433.83

6781.63 46316.08

215.52

50749.90

50749.90

MENJADOR

Planta baja

3480.10

4470.33 30530.73

219.11

34010.83

34010.83

HABITACIO 6pax Planta 1

797.95

36.50

249.31

77.46

1047.26

1047.26

HABITACIO 2pax Planta 1

798.55

36.00

245.87

94.65

1044.42

1044.42

HABITACIO 2pax Planta 2

872.34

36.00

245.87

101.34

1118.20

1118.20

HABITACIO 6pax Planta 2

894.22

36.50

249.31

84.58

1143.53

1143.53

Total

Cubiertas
Tipo

Potencia térmica

Conjunto: MARE DE DEU DE MONTSERRAT

Ventanas exteriores
1

Ventilación

Caudal Sensible Carga total Por superficie Sensible Máxima simultánea Máxima
(m³/h)
(W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
(W)

AUDITORI

Orientación Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Fachada
Fachada
Fachada
Fachada

Total
(W)

Calefacción

Cerramientos exteriores
Tipo

Carga interna

Estructural Sensible interior Total interior Sensible
(W)
(W)
(W)
(W)

Total

C. SENSIBLE
(W)

Cargas térmicas de calefacción

Planta

11397.0 Carga total simultánea

89114.1

Superficie (m²) U (W/(m²·K)) Peso (kg/m²) Color

Azotea

11.1

0.27

551 Intermedio

59.30
Total estructural

4.- RESUMEN DE LOS RESULTADOS PARA CONJUNTOS DE RECINTOS
715.37

Cargas interiores totales

Cargas debidas a la intermitencia de uso
Mayoración de cargas

20.0 % 143.07

Refrigeración

5.0 % 35.77

Cargas internas totales

894.22

Ventilación

Potencia por superficie Potencia total
(W/m²)
(W)
MARE DE DEU DE MONTSERRAT
286.9
126189.0
Conjunto

Caudal de ventilación total (m³/h)
36.5

Mayoración de cargas

Potencia por superficie Potencia total
(W/m²)
(W)
MARE DE DEU DE MONTSERRAT
202.6
89114.1
Conjunto

5.0 % 11.87
Potencia térmica de ventilación total

POTENCIA TÉRMICA POR SUPERFICIE 13.5 m² 84.6 W/m²

Calefacción

237.44

249.31

POTENCIA TÉRMICA TOTAL : 1143.5 W

ÍNDICE

1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS
1.1.- Exigencia de bienestar e higiene
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Parámetros
Temperatura operativa en verano (°C)
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Temperatura operativa en invierno (°C)
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A continuación se muestran los valores de condiciones interiores de diseño utilizadas en el proyecto:

Referencia
12
12

Límite
23  T 25
45  HR 60
21  T 23
40  HR 50
V  0.14

Auditorios
Dormitorios
Restaurantes

Condiciones interiores de diseño
Temperatura de verano Temperatura de invierno Humedad relativa interior
24
21
50
24
21
50
24
21
50

12
13
13
13
13
13

1.1.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del aire interior del apartado 1.4.2
1.1.2.1.- Categorías de calidad del aire interior
En función del edificio o local, la categoría de calidad de aire interior (IDA) que se deberá alcanzar será como mínimo la
siguiente:

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.

13

IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y similares, residencias de ancianos y estudiantes),
salas de lectura, museos, salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.

13

IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de actos, habitaciones de hoteles y similares,
restaurantes, cafeterías, bares, salas de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de ordenadores.

14
14

IDA 4 (aire de calidad baja)

1.1.2.2.- Caudal mínimo de aire exterior

1.- EXIGENCIAS TÉCNICAS
Las instalaciones térmicas del edificio objeto del presente proyecto han sido diseñadas y calculadas de forma que:

El caudal mínimo de aire exterior de ventilación necesario se calcula según el método indirecto de caudal de aire exterior por
persona y el método de caudal de aire por unidad de superficie, especificados en la instrucción técnica I.T.1.1.4.2.3.
Se describe a continuación la ventilación diseñada para los recintos utilizados en el proyecto.
Caudales de ventilación
Calidad del aire interior
Referencia Por persona Por unidad de superficie
IDA / IDA min.
Fumador
(m³/h)
(m³/(h·m²))
(m³/h)
(m³/(h·m²))
Auditorios
IDA 3 NO FUMADOR No
Dormitorios
18.0
2.7
Dormitorios
Restaurantes
IDA 3 NO FUMADOR No

• Se obtiene una calidad térmica del ambiente, una calidad del aire interior y una calidad de la dotación de agua caliente sanitaria

que son aceptables para los usuarios de la vivienda sin que se produzca menoscabo de la calidad acústica del ambiente,
cumpliendo la exigencia de bienestar e higiene.
• Se reduce el consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como consecuencia, las emisiones de gases de

efecto invernadero y otros contaminantes atmosféricos, cumpliendo la exigencia de eficiencia energética.
• Se previene y reduce a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las

personas, flora, fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias o
enfermedades, cumpliendo la exigencia de seguridad.

1.1.- Exigencia de bienestar e higiene
1.1.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad del ambiente del apartado 1.4.1
La exigencia de calidad térmica del ambiente se considera satisfecha en el diseño y dimensionamiento de la instalación térmica.
Por tanto, todos los parámetros que definen el bienestar térmico se mantienen dentro de los valores establecidos.

En la siguiente tabla aparecen los límites que cumplen en la zona ocupada.

1.1.2.3.- Filtración de aire exterior
El aire exterior de ventilación se introduce al edificio debidamente filtrado según el apartado I.T.1.1.4.2.4. Se ha considerado un
nivel de calidad de aire exterior para toda la instalación ODA 2, aire con concentraciones altas de partículas y/o de gases
contaminantes. Las clases de filtración empleadas en la instalación cumplen con lo establecido en la tabla 1.4.2.5 para filtros previos
y finales.
Clases de filtración:
Calidad del aire exterior
ODA 1
ODA 2
ODA 3

Calidad del aire interior
IDA 1
IDA 2
IDA 3 IDA 4
F9
F8
F7
F5
F7 + F9
F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6
F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6

1.1.2.4.- Aire de extracción

Conjunto: MARE DE DEU DE MONTSERRAT

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en una de las siguientes categorías:
Recinto

AE 1 (bajo nivel de contaminación): aire que procede de los locales en los que las emisiones más importantes de contaminantes
proceden de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Está excluido el aire que procede de locales
donde se permite fumar.
AE 2 (moderado nivel de contaminación): aire de locales ocupados con más contaminantes que la categoría anterior, en los que,
además, no está prohibido fumar.

Planta

Ventilación
Potencia
Carga interna sensible
Caudal
Carga
total
Por
superficie
Máxima
simultánea Máxima
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)

HABITACIO 2pax Planta 1

798.55

36.00

245.87

94.65

1044.42

1044.42

HABITACIO 2pax Planta 2

872.34

36.00

245.87

101.34

1118.20

1118.20

HABITACIO 6pax Planta 2

894.22

36.50

249.31

84.58

1143.53

1143.53

Total

11397.0 Carga total simultánea

89114.1

En el anexo aparece el cálculo de la carga térmica para cada uno de los recintos de la instalación.

AE 3 (alto nivel de contaminación): aire que procede de locales con producción de productos químicos, humedad, etc.
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y contaminantes perjudiciales para la salud en
concentraciones mayores que las permitidas en el aire interior de la zona ocupada.

1.2.1.2.2.- Cargas parciales y mínimas
Se muestran a continuación las demandas parciales por meses para cada uno de los conjuntos de recintos.

Se describe a continuación la categoría de aire de extracción que se ha considerado para cada uno de los recintos de la
instalación:
Refrigeración:

Referencia Categoría
Auditorios
AE 1
Restaurantes AE 2

Carga máxima simultánea por mes
(kW)

Conjunto de recintos
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

MARE DE DEU DE MONTSERRAT 93.32 96.82 102.43 106.36 115.05 110.34 126.19 126.13 118.56 111.17 98.13 93.30

1.1.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de higiene del apartado 1.4.3
La instalación interior de ACS se ha dimensionado según las especificaciones establecidas en el Documento Básico HS-4 del
Código Técnico de la Edificación.

Calefacción:
Carga máxima simultánea por mes
(kW)
Diciembre
Enero
Febrero
MARE DE DEU DE MONTSERRAT
89.11
89.11
89.11
Conjunto de recintos

1.1.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de calidad acústica del apartado 1.4.4
La instalación térmica cumple con la exigencia básica HR Protección frente al ruido del CTE conforme a su documento básico.

1.2.- Exigencia de eficiencia energética

1.2.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de calor
y frío del apartado 1.2.4.2

1.2.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del apartado
1.2.4.1

1.2.2.1.- Eficiencia energética de los motores eléctricos

1.2.1.1.- Generalidades

Los motores eléctricos utilizados en la instalación quedan excluidos de la exigencia de rendimiento mínimo, según el punto 3 de
la instrucción técnica I.T. 1.2.4.2.6.

Las unidades de producción del proyecto utilizan energías convencionales ajustándose a la carga máxima simultánea de las
instalaciones servidas considerando las ganancias o pérdidas de calor a través de las redes de tuberías de los fluidos portadores,
así como el equivalente térmico de la potencia absorbida por los equipos de transporte de fluidos.

1.2.2.2.- Redes de tuberías
El trazado de las tuberías se ha diseñado teniendo en cuenta el horario de funcionamiento de cada subsistema, la longitud
hidráulica del circuito y el tipo de unidades terminales servidas.

1.2.1.2.- Cargas térmicas
1.2.1.2.1.- Cargas máximas simultáneas
A continuación se muestra el resumen de la carga máxima simultánea para cada uno de los conjuntos de recintos:

1.2.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de eficiencia energética en el control de instalaciones térmicas del
apartado 1.2.4.3

Refrigeración
Conjunto: MARE DE DEU DE MONTSERRAT
Subtotales
Recinto

Planta

Carga interna

Estructural Sensible interior Total interior Sensible
(W)
(W)
(W)
(W)

Total
(W)

Ventilación

Potencia térmica

Caudal Sensible Carga total Por superficie Sensible Máxima simultánea Máxima
(m³/h)
(W)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)
(W)

AUDITORI

Sótano

-40.85

22938.05

31172.09

24728.98 33374.72 6781.63 7009.79

42206.64

320.98

31738.77

75558.24

75581.36

MENJADOR

Planta baja

15382.54 21097.52 4470.33 4620.73

48919.38

165.04

14078.05

19520.89

27821.86

315.16

20003.27

48919.38

HABITACIO 6pax Planta 1

92.64

174.85

209.74

288.89

325.52

36.50

34.21

213.39

39.86

323.10

459.39

538.92

HABITACIO 2pax Planta 1

44.86

181.72

251.50

244.71

317.97

36.00

-9.97

175.29

44.70

234.73

396.78

493.27

HABITACIO 2pax Planta 2

44.51

181.72

251.50

244.33

317.59

36.00

-9.97

175.29

44.67

234.35

396.18

492.89

HABITACIO 6pax Planta 2

92.75

174.85

209.74

289.01

325.65

36.50

34.21

213.39

39.87

323.22

459.02

539.04

Total

11397.0

Carga total simultánea

126189.0

Ventilación
Potencia
Carga interna sensible
Caudal
Carga
total
Por
superficie
Máxima
simultánea Máxima
(W)
(m³/h)
(W)
(W/m²)
(W)
(W)

AUDITORI

Sótano

4433.83

6781.63 46316.08

215.52

50749.90

50749.90

MENJADOR

Planta baja

3480.10

4470.33 30530.73

219.11

34010.83

34010.83

77.46

1047.26

1047.26

HABITACIO 6pax Planta 1

797.95

36.50

249.31

1.2.3.2.- Control de las condiciones termohigrométricas

THM-C1: Variación de la temperatura del fluido portador (agua-aire) en función de la temperatura exterior y/o control de la
temperatura del ambiente por zona térmica.

Conjunto: MARE DE DEU DE MONTSERRAT
Planta

La instalación térmica proyectada está dotada de los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener
en los recintos las condiciones de diseño previstas.

El equipamiento mínimo de aparatos de control de las condiciones de temperatura y humedad relativa de los recintos, según las
categorías descritas en la tabla 2.4.2.1, es el siguiente:

Calefacción

Recinto

1.2.3.1.- Generalidades

THM-C2: Como THM-C1, más el control de la humedad relativa media o la del local más representativo.
THM-C3: Como THM-C1, más variación de la temperatura del fluido portador frío en función de la temperatura exterior y/o control de
la temperatura del ambiente por zona térmica.
THM-C4: Como THM-C3, más control de la humedad relativa media o la del recinto más representativo.

1.3.1.2.- Salas de máquinas

THM-C5: Como THM-C3, más control de la humedad relativa en locales.

El ámbito de aplicación de las salas de máquinas, así como las características comunes de los locales destinados a las mismas,
incluyendo sus dimensiones y ventilación, se ha dispuesto según la instrucción técnica 1.3.4.1.2 Salas de máquinas del RITE.
A continuación se describe el sistema de control empleado para cada conjunto de recintos:
Conjunto de recintos
Sistema de control
MARE DE DEU DE MONTSERRAT THM-C1

1.2.3.3.- Control de la calidad del aire interior en las instalaciones de climatización

1.3.1.3.- Chimeneas
La evacuación de los productos de la combustión de las instalaciones térmicas del edificio se realiza de acuerdo a la instrucción
técnica 1.3.4.1.3 Chimeneas, así como su diseño y dimensionamiento y la posible evacuación por conducto con salida directa al
exterior o al patio de ventilación.

El control de la calidad de aire interior puede realizarse por uno de los métodos descritos en la tabla 2.4.3.2.
1.3.1.4.- Almacenamiento de biocombustibles sólidos
Categoría
IDA-C1
IDA-C2
IDA-C3
IDA-C4
IDA-C5
IDA-C6

Tipo

Descripción

El sistema funciona continuamente
Control manual
El sistema funciona manualmente, controlado por un interruptor
Control por tiempo
El sistema funciona de acuerdo a un determinado horario
Control por presencia El sistema funciona por una señal de presencia
Control por ocupación El sistema funciona dependiendo del número de personas presentes
Control directo
El sistema está controlado por sensores que miden parámetros de calidad del aire interior

Se ha empleado en el proyecto el método IDA-C1.

1.2.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de recuperación de energía del apartado 1.2.4.5

No se ha seleccionado en la instalación ningún productor de calor que utilice biocombustible.

1.3.2.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en las redes de tuberías y conductos de calor y frío del
apartado 3.4.2.
1.3.2.1.- Alimentación
La alimentación de los circuitos cerrados de la instalación térmica se realiza mediante un dispositivo que sirve para reponer las
pérdidas de agua.

El diámetro de la conexión de alimentación se ha dimensionado según la siguiente tabla:

1.2.4.1.- Zonificación
Potencia térmica nominal
(kW)

El diseño de la instalación ha sido realizado teniendo en cuenta la zonificación, para obtener un elevado bienestar y ahorro de
energía. Los sistemas se han dividido en subsistemas, considerando los espacios interiores y su orientación, así como su uso,
ocupación y horario de funcionamiento.

P  70
70 < P  150
150 < P  400
400 < P

1.2.5.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de aprovechamiento de energías renovables del apartado 1.2.4.6
La instalación térmica destinada a la producción de agua caliente sanitaria cumple con la exigencia básica CTE HE 4
'Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria' mediante la justificación de su documento básico.

Calor
DN
(mm)
15
20
25
32

Frio
DN
(mm)
20
25
32
40

1.3.2.2.- Vaciado y purga
1.2.6.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de limitación de la utilización de energía convencional del apartado
1.2.4.7

Las redes de tuberías han sido diseñadas de tal manera que pueden vaciarse de forma parcial y total. El vaciado total se hace
por el punto accesible más bajo de la instalación con un diámetro mínimo según la siguiente tabla:

Se enumeran los puntos para justificar el cumplimiento de esta exigencia:
• El sistema de calefacción empleado no es un sistema centralizado que utilice la energía eléctrica por "efecto Joule".
• No se ha climatizado ninguno de los recintos no habitables incluidos en el proyecto.
• No se realizan procesos sucesivos de enfriamiento y calentamiento, ni se produce la interaccionan de dos fluidos con

temperatura de efectos opuestos.
• No se contempla en el proyecto el empleo de ningún combustible sólido de origen fósil en las instalaciones térmicas.

Potencia térmica nominal
(kW)
P  70
70 < P  150
150 < P  400
400 < P
Los puntos altos de los circuitos están provistos de un dispositivo de purga de aire.

Calor
DN
(mm)
20
25
32
40

Frio
DN
(mm)
25
32
40
50

1.2.7.- Lista de los equipos consumidores de energía
Se incluye a continuación un resumen de todos los equipos proyectados, con su consumo de energía.
1.3.2.3.- Expansión y circuito cerrado

1.3.- Exigencia de seguridad
1.3.1.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad en generación de calor y frío del apartado 3.4.1.

Los circuitos cerrados de agua de la instalación están equipados con un dispositivo de expansión de tipo cerrado, que permite
absorber, sin dar lugar a esfuerzos mecánicos, el volumen de dilatación del fluido.
El diseño y el dimensionamiento de los sistemas de expansión y las válvulas de seguridad incluidos en la obra se han realizado
según la norma UNE 100155.

1.3.1.1.- Condiciones generales
Los generadores de calor y frío utilizados en la instalación cumplen con lo establecido en la instrucción técnica 1.3.4.1.1
Condiciones generales del RITE.

1.3.2.4.- Dilatación, golpe de ariete, filtración
Las variaciones de longitud a las que están sometidas las tuberías debido a la variación de la temperatura han sido
compensadas según el procedimiento establecido en la instrucción técnica 1.3.4.2.6 Dilatación del RITE.

La prevención de los efectos de los cambios de presión provocados por maniobras bruscas de algunos elementos del circuito se
realiza conforme a la instrucción técnica 1.3.4.2.7 Golpe de ariete del RITE.

Area

Densitat
ocupació

m2

m2/persona

Cada circuito se protege mediante un filtro con las propiedades impuestas en la instrucción técnica 1.3.4.2.8 Filtración del RITE.

1.3.2.5.- Conductos de aire
El cálculo y el dimensionamiento de la red de conductos de la instalación, así como elementos complementarios (plenums,
conexión de unidades terminales, pasillos, tratamiento de agua, unidades terminales) se ha realizado conforme a la instrucción
técnica 1.3.4.2.10 Conductos de aire del RITE.

1.3.3.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de protección contra incendios del apartado 3.4.3.
Se cumple la reglamentación vigente sobre condiciones de protección contra incendios que es de aplicación a la instalación
térmica.

1.3.4.- Justificación del cumplimiento de la exigencia de seguridad y utilización del apartado 3.4.4.
Ninguna superficie con la que existe posibilidad de contacto accidental, salvo las superficies de los emisores de calor, tiene una
temperatura mayor que 60 °C.

Las superficies calientes de las unidades terminales que son accesibles al usuario tienen una temperatura menor de 80 °C.
La accesibilidad a la instalación, la señalización y la medición de la misma se ha diseñado conforme a la instrucción técnica 1.3.4.4
Seguridad de utilización del RITE.

DESCRIPCIÓ
PLANTA P2
B201
B202
B203
B204
B205
B206
B207
B208
B209
B210
B211
Baño Hombres
Baño Mujeres

Area

Densitat
ocupació

m2

m2/persona

16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
13,00
35,25
35,25

2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
1 p/20 m2
1 p/20 m2

Ocupació
prevista
segons
CTE-DB-SI
Persones
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
4
4
4

IDA 3
(dm3/s)

IDA 3
(m3/H)

48
48
48
48
48
48
48
48
48
48
32
15
15

172,8
172,8
172,8
172,8
172,8
172,8
172,8
172,8
172,8
172,8
115,2
54
54

NECESSITATS NECESSITATS
EXTRACCIÓ EXTRACCIÓ
REFRIGERACIO CALEFACCIO
(dm3/s)
(m3/H)
KW
KW

38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
38,4
25,6
12
12

138,24
138,24
138,24
138,24
138,24
138,24
138,24
138,24
138,24
138,24
92,16
43,2
43,2

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,63
4,41
4,41

2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
2,00
1,63
4,41
4,41

DESCRIPCIÓ
PLANTA P1
B101
B102
B103
B104
B105
B106
B107
B108
B109
B110
B111
Baño Hombres
Baño Mujeres

LOCAL:
EQUIPO:
Tramo
CL
1
2
3
4
5
1
6
7
8
9

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- DF
- 6
- 7
- 8
- 9
- DF

LOCAL:
EQUIPO:
Tramo
CL
1
2
3
4
5
3
6
2
8
9
8

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- DF
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11

14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
14,00
35,25
35,25

2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
2 persones
1 p/20 m2
1 p/20 m2

Ocupació
prevista
segons
CTE-DB-SI
Persones
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4

IDA 3
(dm3/s)

IDA 3
(m3/H)

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
15
15

57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
57,6
54
54

NECESSITATS NECESSITATS
EXTRACCIÓ EXTRACCIÓ
REFRIGERACIO CALEFACCIO
(m3/H)
(dm3/s)
KW
KW

12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12,8
12
12

46,08
46,08
46,08
46,08
46,08
46,08
46,08
46,08
46,08
46,08
46,08
43,2
43,2

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
4,41
4,41

1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
4,41
4,41

DIMENSIONADO CONDUCTO RECTANGULAR
CLIMATIZADOR RESTAURANTE
PRESIÓN DISPONIBLE MINIMA: 80 Pa
Caudal V. teor. Sección Dimensión Dimension real (mm) V. real D. Eq. Vel. Eq. Coef.
Ap/m
Long.
Ap
(mm.c.a./m) (m)
(mm.c.a.)
(m3/h)
(m/s) teorica (m2) teor. (mm) Ancho x
Alto
(m/s)
(mm)
(m/s)
f
3.290
6,0
0,152
508
600
x
300
5,08
457
5,6
0,90
0,08
6
0,47
2.368
8,0
0,082
329
450
x
250
5,85
363
6,4
0,90
0,13
1,5
0,20
1.776
8,0
0,062
247
400
x
250
4,93
343
5,33
0,90
0,10
2,5
0,25
1.184
8,0
0,041
164
300
x
250
4,39
299
4,68
0,90
0,09
3,5
0,33
592
8,0
0,021
103
200
x
200
4,11
219
4,38
0,90
0,12
3,5
0,43
296
8,0
0,010
51
200
x
200
2,06
219
2,19
0,90
0,03
2
0,07
1.584
8,0
0,055
220
400
x
250
4,40
343
4,75
0,90
0,08
992
8,0
0,034
172
400
x
200
3,44
305
3,78
0,90
0,06
400
8,0
0,014
69
250
x
200
2,22
244
2,38
0,90
0,04
200
8,0
0,007
46
150
x
150
2,47
164
2,63
0,90
0,07
100
8,0
0,003
23
150
x
150
1,23
164
1,32
0,90
0,02
PERDIDA TOTAL EN CONDUCTOS (mm.c.a)
1,75
PERDIDAS SECUNDARIAS POR ACCESORIOS (mm.c.a)
50%
0,87
PERDIDA TOTAL EN RETORNO (mm.c.a)
2,67
PERDIDA DE CARGA EN DIFUSOR (mm.c.a)
1,00
PERDIDA DE CARGA TOTAL (mm.c.a)
6,29

DIMENSIONADO CONDUCTO RECTANGULAR
CLIMATIZADOR SALA REUNIONES
PRESIÓN DISPONIBLE MINIMA: 120 Pa
Caudal V. teor. Sección Dimensión Dimension real (mm) V. real
(m3/h)
(m/s) teorica (m2) teor. (mm) Ancho x
Alto
(m/s)
3.350
8,0
0,116
388
550
x
300
5,64
3.070
8,0
0,107
355
550
x
300
5,17
1.680
8,0
0,058
194
300
x
300
5,19
840
8,0
0,029
146
300
x
200
3,89
560
8,0
0,019
97
250
x
200
3,11
280
8,0
0,010
49
200
x
200
1,94
840
8,0
0,029
146
300
x
200
3,89
560
8,0
0,019
97
250
x
200
3,11
1.400
8,0
0,049
162
300
x
300
4,32
840
8,0
0,029
146
300
x
200
3,89
560
8,0
0,019
97
250
x
200
3,11
560
8,0
0,019
97
250
x
200
3,11

Perdida de carga lineal valida para velocidades entre 2 y 10 m/s.
Coeficientes de rozamiento: Chapa galvanizada:
Chapa con aislamiento interior:
Panel fibra de vidrio Climaver PlusR o A
Panel fibra de vidrio Climaver Neto o Pla
Conducto flexible extendido

D. Eq. Vel. Eq. Coef.
Ap/m
Long.
Ap
(mm.c.a.)
(mm.c.a./m) (m)
(mm)
(m/s)
f
439
6,1
0,90
0,10
2,5
0,24
439
5,6
0,90
0,08
3
0,25
328
5,52
0,90
0,11
2,5
0,29
266
4,19
0,90
0,09
2,5
0,22
244
3,33
0,90
0,07
4
0,26
219
2,07
0,90
0,03
5
0,16
266
4,19
0,90
0,09
244
3,33
0,90
0,07
328
4,60
0,90
0,08
266
4,19
0,90
0,09
244
3,33
0,90
0,07
244
3,33
0,90
0,07
PERDIDA TOTAL EN CONDUCTOS (mm.c.a)
1,42
PERDIDAS SECUNDARIAS POR ACCESORIOS (mm.c.a)
50%
0,71
PERDIDA TOTAL EN RETORNO (mm.c.a)
5,38
PERDIDA DE CARGA EN DIFUSOR (mm.c.a)
1,06
PERDIDA DE CARGA TOTAL (mm.c.a)
8,56
0,9
1
0,9
9
12
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 7KH SURGXFW LPDJH UHIHUV WR D UHSUHVHQWDWLYH PRGHO 7KH DFWXDO SURGXFW PD\ GLIIHU IURP WKH LPDJH VKRZQ
 3OHDVH UHIHU WR WKH VSHFLILFDWLRQ VKHHW LQ WKH 3URGXFW )HDWXUHV VHFWLRQ DW WKH HQG
 &DSDFLW\ ZLOO EH FKDQJHG E\ W\SH RI FRQQHFWHG '[FRLO

 7KH SURGXFW LPDJH UHIHUV WR D UHSUHVHQWDWLYH PRGHO 7KH DFWXDO SURGXFW PD\ GLIIHU IURP WKH LPDJH VKRZQ
 $ELOLW\ XVLQJ LQ WKH &23 FDOFXODWLRQ LV FRUUHFWHG E\ FDSDFLW\ RI FRQQHFWHG LQGRRU XQLW
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 7KHSURGXFWLPDJHUHIHUVWRDUHSUHVHQWDWLYHPRGHO7KHDFWXDOSURGXFWPD\GLIIHUIURPWKHLPDJHVKRZQ

 7KH SURGXFW LPDJH UHIHUV WR D UHSUHVHQWDWLYH PRGHO 7KH DFWXDO SURGXFW PD\ GLIIHU IURP WKH LPDJH VKRZQ
 $ELOLW\XVLQJLQWKH&23FDOFXODWLRQLVFRUUHFWHGE\FDSDFLW\RIFRQQHFWHGLQGRRUXQLW
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 3OHDVHUHIHUWRWKHVSHFLILFDWLRQVKHHWLQWKH3URGXFW)HDWXUHVVHFWLRQDWWKHHQG
 &DSDFLW\ZLOOEHFKDQJHGE\W\SHRIFRQQHFWHG'[FRLO
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 7KHSURGXFWLPDJHUHIHUVWRDUHSUHVHQWDWLYHPRGHO7KHDFWXDOSURGXFWPD\GLIIHUIURPWKHLPDJHVKRZQ
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&RQGLWLRQV

3RZHU

4W\

'HVFULSWLRQ





LQSXW N:
5DWHG

&XUUHQW $LUIORZUDWH
$









'LPHQVLRQ PP

1HWZHLJKW

+;:;'

NJ

[[



([WHUQDO
VWDWLF

PPLQ

SUHVVXUH
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3URGXFW

4W\

'HVFULSWLRQ

)DQ6SHHG

$LU9ROXPH PK









LPDJH 


 7KH SURGXFW LPDJH UHIHUV WR D UHSUHVHQWDWLYH PRGHO 7KH DFWXDO SURGXFW PD\ GLIIHU IURP WKH LPDJH VKRZQ
 3OHDVH UHIHU WR WKH VSHFLILFDWLRQ VKHHW LQ WKH 3URGXFW )HDWXUHV VHFWLRQ DW WKH HQG

 7KH SURGXFW LPDJH UHIHUV WR D UHSUHVHQWDWLYH PRGHO 7KH DFWXDO SURGXFW PD\ GLIIHU IURP WKH LPDJH VKRZQ
 $ELOLW\ XVLQJ LQ WKH &23 FDOFXODWLRQ LV FRUUHFWHG E\ FDSDFLW\ RI FRQQHFWHG LQGRRU XQLW
 3OHDVH UHIHU WR WKH VSHFLILFDWLRQ VKHHW LQ WKH 3URGXFW )HDWXUHV VHFWLRQ DW WKH HQG

1

&0<5-

0RGHOQDPH
4W\

3URGXFW
LPDJH 

!9HQWLODWRUV

,QGRRUXQLW
3URGXFW

0RGHOQDPH

1
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&HQWUDOL]HG&WUO6\V

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

2018/12/17

2018/12/17

5HVWDXUDQW

!3LSLQJ'HVLJQ

&HQWUDOL]HG&WUO6\V

5HVWDXUDQW

!3LSLQJ'HVLJQ

3LSLQJGLDJUDP

5HIULJHUDQW3LSLQJ
/LTXLG+LJK PP

*DV/RZ PP

/RZ*DV%\SDVV

7RWDOOHQJWK P

1XPEHURIEHQW





2LO PP
2XWGRRU8QLWWRILUVWMRLQW





6XPPDU\WRWDOV 5HIULJHUDQWSLSLQJ
3LSH6L]H PP

7RWDOOHQJWK P

1XPEHURIEHQW













5HIULJHUDQWFKDUJH
$GGLWLRQDOUHIULJHUDQWUHTXLUHG

5$

;



NJ

7RWDOUHIULJHUDQWDPRXQW

5$

;



NJ

:DWHUIORZUDWH IRU:<:5+&0 :DWHU&RROHG
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1

)ORZUDWH PK

3UHVVXUHGURS N3D
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&HQWUDOL]HG&WUO6\V

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

2018/12/17

2018/12/17

$XGLWRUL

!3LSLQJ'HVLJQ

&HQWUDOL]HG&WUO6\V

$XGLWRUL

!3LSLQJ'HVLJQ

3LSLQJGLDJUDP

5HIULJHUDQW3LSLQJ
/LTXLG+LJK PP

*DV/RZ PP

/RZ*DV%\SDVV

7RWDOOHQJWK P

1XPEHURIEHQW





2LO PP
2XWGRRU8QLWWRILUVWMRLQW





6XPPDU\WRWDOV 5HIULJHUDQWSLSLQJ
3LSH6L]H PP

7RWDOOHQJWK P

1XPEHURIEHQW













5HIULJHUDQWFKDUJH
$GGLWLRQDOUHIULJHUDQWUHTXLUHG

5$

;



NJ

7RWDOUHIULJHUDQWDPRXQW

5$

;



NJ

:DWHUIORZUDWH IRU:<:5+&0 :DWHU&RROHG
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1

)ORZUDWH PK

3UHVVXUHGURS N3D
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&HQWUDOL]HG&WUO6\V

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

2018/12/17

2018/12/17

3

!3LSLQJ'HVLJQ

&HQWUDOL]HG&WUO6\V

3

!3LSLQJ'HVLJQ

3LSLQJGLDJUDP

5HIULJHUDQW3LSLQJ
/LTXLG+LJK PP

*DV/RZ PP

/RZ*DV%\SDVV

7RWDOOHQJWK P

1XPEHURIEHQW

2LO PP
)LUVWMRLQWWR,QGRRUXQLW









)LUVWMRLQWWR,QGRRUXQLW









2XWGRRU8QLWWRILUVWMRLQW









6XPPDU\WRWDOV 5HIULJHUDQWSLSLQJ
3LSH6L]H PP

7RWDOOHQJWK P

1XPEHURIEHQW

























5HIULJHUDQWFKDUJH
$GGLWLRQDOUHIULJHUDQWUHTXLUHG

5$

;



NJ

7RWDOUHIULJHUDQWDPRXQW

5$

;



NJ

:DWHUIORZUDWH IRU:<:5+&0 :DWHU&RROHG
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1

)ORZUDWH PK

3UHVVXUHGURS N3D
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&HQWUDOL]HG&WUO6\V

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

2018/12/17

2018/12/17

3

!3LSLQJ'HVLJQ

&HQWUDOL]HG&WUO6\V

3

!3LSLQJ'HVLJQ

3LSLQJGLDJUDP

5HIULJHUDQW3LSLQJ
/LTXLG+LJK PP

*DV/RZ PP

/RZ*DV%\SDVV

7RWDOOHQJWK P

1XPEHURIEHQW

2LO PP
)LUVWMRLQWWR,QGRRUXQLW









)LUVWMRLQWWR,QGRRUXQLW









2XWGRRU8QLWWRILUVWMRLQW









6XPPDU\WRWDOV 5HIULJHUDQWSLSLQJ
3LSH6L]H PP

7RWDOOHQJWK P

1XPEHURIEHQW

























5HIULJHUDQWFKDUJH
$GGLWLRQDOUHIULJHUDQWUHTXLUHG

5$

;



NJ

7RWDOUHIULJHUDQWDPRXQW

5$

;



NJ

:DWHUIORZUDWH IRU:<:5+&0 :DWHU&RROHG
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1

)ORZUDWH PK

3UHVVXUHGURS N3D
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&HQWUDOL]HG&WUO6\V

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

2018/12/17

2018/12/17

$&6\+

!3LSLQJ'HVLJQ

&HQWUDOL]HG&WUO6\V

$&6\+

!3LSLQJ'HVLJQ

3LSLQJGLDJUDP

5HIULJHUDQW3LSLQJ
/LTXLG+LJK PP

*DV/RZ PP

/RZ*DV%\SDVV

7RWDOOHQJWK P

1XPEHURIEHQW

2LO PP
%&FRQWUROOHUWR,QGRRUXQLW









%&FRQWUROOHUWR,QGRRUXQLW









2XWGRRU8QLWWR%&FRQWUROOHU









6XPPDU\WRWDOV 5HIULJHUDQWSLSLQJ
3LSH6L]H PP

7RWDOOHQJWK P

1XPEHURIEHQW





































5HIULJHUDQWFKDUJH
$GGLWLRQDOUHIULJHUDQWUHTXLUHG

5$

;



NJ

7RWDOUHIULJHUDQWDPRXQW

5$

;



NJ

:DWHUIORZUDWH IRU:<:5+&0 :DWHU&RROHG
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)ORZUDWH PK

3UHVVXUHGURS N3D
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Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

2018/12/17

2018/12/17

&HQWUDOL]HG&WUO6\V

&HQWUDOL]HG&WUO6\V

!(OHFWULFDO:LULQJ,QIRUPDWLRQ
6\V



[
$((
3RZHUVXSSO\LQIR

3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H

!(OHFWULFDO:LULQJ,QIRUPDWLRQ
6\V

VL]H

6\V



3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H


6KLHOGLQJZLUH FRUH
&996 RU &3(96

PPRUWKLFNHU


&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH

[
3$&<7&5$
3RZHUVXSSO\LQIR

3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H

VL]H

6\V



VL]H

6\V

3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H
5HVWD
XUDQW








&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH

VL]H











6\V



UL

3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH
VL]H

6\V

5HVWD
XUDQW

7% 006 7% 006  

6KLHOGLQJZLUH FRUH
&996 &3(96 RU 0996

PPRUWKLFNHU


VL]H

VL]H

6\V

UL

VL]H

6\V

3

7UDQVPLVVLRQLQIR

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH
VL]H

 








7%< 006 7%<   
6KLHOGLQJZLUH FRUH
&996 &3(96 RU 0996

PPRUWKLFNHU


[
3.)<39%0(
3RZHUVXSSO\LQIR

3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H
3

SKDVH9+]


7% /1 JURXQG
0HWDOFRQGXLWZLUH
PPRUWKLFNHU PDLQ  
PPRUWKLFNHU JURXQG  



7UDQVPLVVLRQLQIR

 






SKDVHZLUH9+]









SKDVH9+]


7% /1 JURXQG






7UDQVPLVVLRQLQIR

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH

6KLHOGLQJZLUH FRUH
&996 &3(96 RU 0996

PPRUWKLFNHU


[
380<3<.0
3RZHUVXSSO\LQIR

3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH
VL]H

6\V



7% 00 &1$   
6KLHOGLQJZLUH FRUH
&996 &3(96 RU 0996

PPRUWKLFNHU


[
3.)<39%0(
3RZHUVXSSO\LQIR

3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H
3

SKDVH9+]


7% /1 JURXQG
0HWDOFRQGXLWZLUH
PPRUWKLFNHU PDLQ  
PPRUWKLFNHU JURXQG  



7UDQVPLVVLRQLQIR

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH
VL]H

7% 00 &1$   
6KLHOGLQJZLUH FRUH
&996 &3(96 RU 0996

PPRUWKLFNHU


7%LVXVHGIRUFHQWUDOL]HGFRQWUROOHU
 7KH ZLULQJ VL]H GLIIHUV GHSHQGLQJ RQ WKH WRWDO RSHUDWLQJ FXUUHQW RI WKH LQGRRU XQLW PP RU WKLFNHU $ RU OHVV  PP RU WKLFNHU $ RU OHVV  PP RU WKLFNHU $ RU OHVV
7%LVXVHGIRU0(UHPRWHFRQWUROOHU7%LVXVHGIRU0$UHPRWHFRQWUROOHU
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[
3$&$+03RZHUVXSSO\LQIR

$XGLWR

7% 006 7% 006  

SKDVHZLUH9+]











3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H

7UDQVPLVVLRQLQIR

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH

7%< 006 7%<   
6KLHOGLQJZLUH FRUH
&996 &3(96 RU 0996

PPRUWKLFNHU


7%LVXVHGIRUFHQWUDOL]HGFRQWUROOHU
7%LVXVHGIRU0(UHPRWHFRQWUROOHU7%LVXVHGIRU0$UHPRWHFRQWUROOHU



7% ///1 JURXQG
0HWDOFRQGXLWZLULQJ
PPRUWKLFNHU PDLQ
PPRUWKLFNHU JURXQG



[
380<3<.0
3RZHUVXSSO\LQIR

3

7UDQVPLVVLRQLQIR

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH



3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H

6KHDWKHGFRUHFDEOH XQVKLHOGHG

SKDVH9+]


7% /1 JURXQG






6\V

SKDVHZLUH9+]

7UDQVPLVVLRQLQIR

$%

[
3$&$+03RZHUVXSSO\LQIR

[
38+<3<1:$
3RZHUVXSSO\LQIR

$XGLWR

&99

PP


VL]H



3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H

7UDQVPLVVLRQLQIR

SKDVHZLUH9+]



7% ///1 JURXQG
0HWDOFRQGXLWZLULQJ
PPRUWKLFNHU PDLQ
PPRUWKLFNHU JURXQG



6\V








[
3$5:0$$
3RZHUVXSSO\LQIR

3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H

7UDQVPLVVLRQLQIR

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH













[
38+<3<1:$
3RZHUVXSSO\LQIR











7UDQVPLVVLRQLQIR

7UDQVPLVVLRQLQIR

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH

[
3$50$$
3RZHUVXSSO\LQIR




WRSRZHUVXSSO\XQLW






7UDQVPLVVLRQLQIR

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH
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Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

2018/12/17

2018/12/17

&HQWUDOL]HG&WUO6\V

6XPPDU\/LVW
!(TXLSPHQWOLVW

!(OHFWULFDO:LULQJ,QIRUPDWLRQ
6\V



[
385<3<1:$
3RZHUVXSSO\LQIR

3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H
$&6\
+

6\V



7% ///1 JURXQG
0HWDOFRQGXLWZLULQJ
PPRUWKLFNHU PDLQ
PPRUWKLFNHU JURXQG



VL]H

6\V



+

3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H
$&6\
+

7UDQVPLVVLRQLQIR

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH
VL]H

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH

6KLHOGLQJZLUH FRUH
&996 &3(96 RU 0996

PPRUWKLFNHU


SKDVH9+]


7% /1 JURXQG
0HWDOFRQGXLWZLUH
PPRUWKLFNHU PDLQ  
PPRUWKLFNHU JURXQG  



7% 00 &1$   
6KLHOGLQJZLUH FRUH
&996 &3(96 RU 0996

PPRUWKLFNHU


&RQWUROOHU

SKDVH9+]









0RGHOQDPH

4XDQWLW\

$((



3$50$$



3$&<7&5$



3$5:0$$



7UDQVPLVVLRQLQIR

7% 006 7% 006  

[
3.)<39%0(
3RZHUVXSSO\LQIR

[
&0%393RZHUVXSSO\LQIR

$&6\

7UDQVPLVVLRQLQIR

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH



3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H

SKDVHZLUH9+]

VL]H

6\V










3,$,','2FRQWUROOHU

[
3:)<390(%8
3RZHUVXSSO\LQIR

3RZHUVRXUFH
0&$ $ 
0D[)XVH $ 
&RQQHFWLRQ
3RZHUVXSSO\FDEOH
VL]H
$&6\
+

0RGHOQDPH

4XDQWLW\





2XWGRRUXQLW

SKDVH9+]


7% /1 JURXQG
0HWDOFRQGXLWZLUH
PPRUWKLFNHU PDLQ  
PPRUWKLFNHU JURXQG  



0RGHOQDPH

4XDQWLW\

38+<3<1:$



380<3<.0



385<3<1:$



7UDQVPLVVLRQLQIR

&RQQHFWLRQ
7UDQVPLVVLRQFDEOH
VL]H

7% 006 7%   
6KLHOGLQJZLUH FRUH
&996 &3(96 RU 0996

PPRUWKLFNHU


%&FRQWUROOHU
0RGHOQDPH

4XDQWLW\

&0%39-



0RGHOQDPH

4XDQWLW\

,QGRRUXQLW
3$&$+0-



3.)<39%0(



3:)<390(%8



%UDQFK+HDGHU7ZLQQLQJNLW
0RGHOQDPH

4XDQWLW\

&0<<*(



&0<5-



7%LVXVHGIRUFHQWUDOL]HGFRQWUROOHU
 7KH ZLULQJ VL]H GLIIHUV GHSHQGLQJ RQ WKH WRWDO RSHUDWLQJ FXUUHQW RI WKH LQGRRU XQLW PP RU WKLFNHU $ RU OHVV  PP RU WKLFNHU $ RU OHVV  PP RU WKLFNHU $ RU OHVV
7%LVXVHGIRU0(UHPRWHFRQWUROOHU7%LVXVHGIRU0$UHPRWHFRQWUROOHU
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1
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Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

Project No.
Alberg Mare de Deu de Montserrat

2018/12/17

2018/12/17

6XPPDU\/LVW

6XPPDU\/LVW

!)LHOGSURYLGLQJOLVW

!)LHOGSURYLGLQJOLVW

5HIULJHUDQW3LSLQJ0DWHULDOV
3LSH6L]H PP

7RWDOOHQJWK P

1XPEHURIEHQW





































&996099639&LQVXODWHG39&MDFNHWHGVKLHOGHGFRQWUROFDEOH
&3(963(LQVXODWHG39&MDFNHWHGVKLHOGHGFRPPXQLFDWLRQFDEOH
&9939&LQVXODWHG39&VKHDWKHGFRQWUROFDEOH

5HIULJHUDQWFKDUJH
$GGLWLRQDOUHIULJHUDQWUHTXLUHG

5$

;



NJ

7RWDOUHIULJHUDQWDPRXQW

5$

;



NJ

(OHFWULFDOFDEOHV
3RZHUVXSSO\FDEOHVL]H

&DEOHW\SH

PPRUWKLFNHU 

0HWDOFRQGXLWZLUH   

PPRUWKLFNHU

0HWDOFRQGXLWZLULQJ

PPRUWKLFNHU 

0HWDOFRQGXLWZLUH   

PPRUWKLFNHU

0HWDOFRQGXLWZLULQJ

7UDQVPLVVLRQFDEOHVL]H

&DEOHW\SH

PPRUWKLFNHU

6KLHOGLQJZLUH FRUH

PPRUWKLFNHU

&996 RU &3(96
6KLHOGLQJZLUH FRUH
&996 &3(96 RU 0996

8VDJH
,QGRRUXQLWSRZHUVXSSO\FDEOH PDLQDQGJURXQGZLUH
2XWGRRUXQLWSRZHUVXSSO\FDEOH PDLQDQGJURXQG
$7:%RRVWHUXQLWSRZHUVXSSO\FDEOH PDLQDQGJURXQGZLUH
2XWGRRUXQLWSRZHUVXSSO\FDEOH PDLQDQGJURXQG

8VDJH
&HQWUDOL]HGFRQWUROWUDQVPLVVLRQFDEOH
,QGRRURXWGRRUWUDQVPLVVLRQFDEOH

7KHZLUHVL]HLVWKHPLQLPXPYDOXHIRUPHWDOFRQGXLWZLULQJ,IWKHYROWDJHGURSVXVHDZLUHWKDWLVRQHUDQNWKLFNHULQGLDPHWHU
0DNHVXUHWKHSRZHUVXSSO\YROWDJHGRHVQRWGURSPRUHWKDQ
6SHFLILFZLULQJUHTXLUHPHQWVVKRXOGDGKHUHWRWKHZLULQJUHJXODWLRQVRIWKHUHJLRQ
3RZHUVXSSO\FRUGVRISDUWVRIDSSOLDQFHVIRURXWGRRUXVHVKDOOQRWEHOLJKWHUWKDQSRO\FKORURSUHQHVKHDWKHGIOH[LEOHFRUG
 GHVLJQ,(& )RUH[DPSOHXVHZLULQJVXFKDV<=:
7KHZLULQJVL]HGLIIHUVGHSHQGLQJRQWKHWRWDORSHUDWLQJFXUUHQWRIWKHLQGRRUXQLW
PPRUWKLFNHU $RUOHVV PPRUWKLFNHU $RUOHVV PPRUWKLFNHU $RUOHVV

1
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1
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10.2 FONTANERIA

MEMÒRIA PER A L’EXECUCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ
D’AIGUA DE CONSUM ALBERG MARE DE DEU DE
MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut

FRIA
Descripción
PLANTA SÓTANO
Lavabo
Ducha
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo
temporizado
Fregadero no doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora industrial
Vertedero
Grifo jardín
PLANTA BAJA
Lavabo
Ducha
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo
temporizado
Fregadero no doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora industrial
Vertedero
Grifo jardín
PLANTA PRIMERA
Lavabo
Ducha
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo
temporizado
Fregadero no doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora industrial
Vertedero
Grifo jardín
PLANTA SEGUNDA
Lavabo
Ducha
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
Urinario con grifo
temporizado
Fregadero no doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora industrial
Vertedero
Grifo jardín

TOTAL ACUMULADO

Unidades
2

l/s

l/s

AFS

ACS

TOTALES TOTALES

0,1
0,2
0,1
1,25

0,065
0,1
0
0

0,2
0
0,2
0

0,13
0
0
0

0,15
0,3
0,25
0,6
0,2
0,2

0
0,2
0,2
0,4
0

0
1,5
0
1,2
0
0,4

0
1
0
0,8
0
0

0,1
0,2
0,1
1,25

0,065
0,1
0
0

0,1
0
0,1
0

0,065
0
0
0

0,15
0,3
0,25
0,6
0,2
0,2

0
0,2
0,2
0,4
0

0
3
0,5
0
0
0,4

0
2
0,4
0
0
0

8

0,1
0,2
0,1
1,25

0,065
0,1
0
0

1,2
2
0
10

0,78
1
0
0

1
1

0,15
0,3
0,25
0,6
0,2
0,2

0
0,2
0,2
0,4
0

0
0
0
0
0,2
0,2

0
0
0
0
0
0

8

0,1
0,2
0,1
1,25

0,065
0,1
0
0

1,2
2
0
10

0,78
1
0
0

1
1

0,15
0,3
0,25
0,6
0,2
0,2

0
0,2
0,2
0,4
0

0
0
0
0
0,2
0,2

0
0
0
0
0
0

34,8

7,955

2

5
2
2
1
1

10
2

2
12
10

12
10

CALIENTE

l/s

PLANTA BAJA
Descripción
Unidades AFS
Lavabo
8
Ducha
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
5
Urinario con grifo temporizado
Fregadero no
doméstico
1
Lavavajillas industrial
2
Lavadora industrial
Vertedero
1
Grifo jardín
2
PLANTA PRIMERA
Lavabo
8
Ducha
5
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
8
Urinario con grifo temporizado
Fregadero no doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora industrial
Vertedero
1
Grifo jardín
1
PLANTA SEGUNDA
Lavabo
10
Ducha
10
Inodoro con cisterna
Inodoro con fluxor
10
Urinario con grifo temporizado
Fregadero no doméstico
Lavavajillas industrial
Lavadora industrial
Vertedero
1
Grifo jardín
1

l/s

TOTALES TOTALES

ACS
0,1
0,2
0,1
1,25
0,15

0,065
0,1
0
0
0

0,8
0
0
6,25
0

0,52
0
0
0
0

0,3
0,25
0,6
0,2
0,2

0,2
0,2
0,4
0

0,3
0,5
0
0,2
0,4

0,2
0,4
0
0
0

0,1
0,2
0,1
1,25
0,15
0,3
0,25
0,6
0,2
0,2

0,065
0,1
0
0
0
0,2
0,2
0,4
0

0,8
1
0
10
0
0
0
0
0,2
0,2

0,52
0,5
0
0
0
0
0
0
0
0

0,1
0,2
0,1
1,25
0,15
0,3
0,25
0,6
0,2
0,2

0,065
0,1
0
0
0
0,2
0,2
0,4
0

1
2
0
12,5
0
0
0
0
0,2
0,2

0,65
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Ficha del producto para el consumo de energía

Depósitos acumuladores de 800 y 1000 litros

Logamax plus

para acumulación de A.C.S. con boca lateral DN400

GB162-45 G20 V2/V3

g

Los siguientes datos de productos corresponden a las exigencias de los Reglamentos Delegados de la UE n.º 811/2013, 812/2013, 813/2013 y
814/2013 por los que se complementan con la Directiva 2010/30/UE.
Unidad

Caldera de condensación
kW

42

%

94

Clases de eﬁciencia energética

z

f
j

A

G

Eﬁciencia energética estacional de calefacción

sí
ηS

m
h

7746900772

Prated

ww

d

F

Potencia caloríﬁca nominal

s

H

Símbolo

i

800

B

Datos del producto

A

c

7746900772

Potencia caloríﬁca útil
P4

kW

42,4

A 30 % de potencia caloríﬁca nominal y régimen de baja temperatura

P1

kW

14,3

A potencia caloríﬁca nominal y régimen de alta temperatura

η4

%

87,7

A 30 % de potencia caloríﬁca nominal y régimen de baja temperatura

η1

%

99,0

m
kw /e

C

Eﬁciencia

Consumo de electricidad auxiliar
A plena carga

elmax

kW

0,065

A carga parcial

elmin

kW

0,018

PSB

kW

0,004

En modo de espera
Otros elementos
Pérdida de calor en modo de espera

Pstby

kW

0,049

Emisión de óxido de nitrógeno (solo para gas o gasóleo)

NOx

mg/kWh

39

Nivel de potencia acústica interior

LWA

dB

55

Capacidad de A.C.S.
Temperatura máxima depósito de A.C.S.
Presión máxima depósito de A.C.S.
Peso en vacío (aprox.)
kw/e:
ww:
z:
m:

Entrada agua fría / desagüe
Salida A.C.S.
Recirculación
Conexión lateral

Cota A: Diámetro exterior
Cota B: Longitud total
Cota C:
Cota D:
Cota F:
Cota G:
Cota H:

6720838696 (2015/11)

Boca de inspección
Depósito acumulador A.C.S.
Forro externo
Cubierta superior
Aislamiento térmico
Panel de control
Boca lateral DN400
Sonda de sensores

Descripción
Depósitos para producción y acumulación de agua caliente sanitaria o agua fría, con capacidades de 800 y 1000 litros.
Fabricado en acero inoxidable AISI 316 L, decapado químicamente y pasivado después de ensamblado.
Aislado térmicamente con espuma rígida de poliuretano inyectado en molde, libre de C.F.C.
Preparado para la producción de agua caliente sanitaria a través de intercambiador de placas o resistencia eléctrica de calentamiento alojada en
las conexiones roscadas laterales.
Las conexiones de salida de agua caliente y recirculación se sitúan en el lateral del depósito para facilitar así su instalación. Su diseño también
permite desmontar el aislante térmico en los laterales, permitiendo así su paso en entradas con dimensiones limitadas.
El depósito incorpora un termómetro para el A.C.S. situado en el panel de control.
Suministro
El depósito se suministra completamente acabado, probado y con todos los componentes montados.
Acabado externo con forro acolchado desmontable, color blanco RAL 9016 (colores opcionales: naranja RAL 2004, azul RAL 5015 y gris RAL 7042) y tapas
de color gris antracita RAL 7021.
El conjunto va embalado en caja de cartón reforzado y flejado a palet de madera no retornable (ver pág. 81).

Características técnicas /Conexiones /Dimensiones

Bosch Thermotechnik GmbH - Sophienstraße 30-32 - D-35576 Wetzlar/Germany

D

A potencia caloríﬁca nominal y régimen de alta temperatura

cdfghijs-

GX-800-RB

GX-1000-RB

litros
ºC
MPa (bar)
Kg

800
90
0.8 (8)
178

1000
90
0.8 (8)
224

"GAS/M
"GAS/M
"GAS/M
"GAS/M

1-1/4
1-1/2
1-1/2
1-1/2

1-1/4
1-1/2
1-1/2
1-1/2

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

950
1840
100
330
1070
1270
1470

950
2250
100
330
1480
1680
1880
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ESPECIFICACIONES

CILLIT®- AQA TOTAL

x

Prevención de incrustaciones calcáreas sin modificación de la composición del agua
Modelo: 1500, 2500 y 4500

x
x

x

La gama CILLIT®- AQA TOTAL basada en la
tecnología IQ, actúan contra la formación de
incrustaciones de cal en calderas, acumuladores y
tuberías de distribución de agua caliente.

x

El principio de funcionamiento se basa en el equilibrio
entre el anhídrico carbónico y las sales minerales de
naturaleza calcárea contenido en el agua.

x

El efecto anti-incrustante se obtiene a través de la
emisión de precisos impulsos eléctricos que varían de
intensidad en función de la composición química del
agua y la velocidad de flujo.

x
x

x
x
x

APLICACIÓN

CARACTERÍSTICAS

®

CILLIT -AQA TOTAL representa la más moderna y
avanzada tecnología para proteger los circuitos de
distribución del agua caliente y fría sanitaria frente a las
incrustaciones de cal de forma natural y ecológica sin
modificar la composición del agua ni su contenido en
sales.
Puede ser utilizado para el tratamiento de aguas de
consumo humano con una dureza total máxima de 72 °f.
La protección anti-incrustante es estable incluso al
calentar el agua hasta una temperatura máxima de 80 °C.
Se utiliza para
instalaciones:
x
x
x

la

protección

de

las

siguientes

Calentadores y sistemas de generación de agua
caliente sanitaria
Tuberías y redes de distribución del agua
caliente y fría sanitaria
Grifería, válvulas, mezcladores y accesorios
para la termo-regulación.

Evita también:
x

x
x

Elevados costes de reparación o sustitución de
los componentes de la instalación (por ejemplo,
serpentines y calentadores)
Importantes costes energéticos
Formación de depósitos calcáreos que
favorecen
además
el
desarrollo
de
microorganismos.

®

CILLIT -AQA TOTAL es un equipo de tipo electro-físico
con acción anti-incrustante que funciona sobre la base del
principio IQ (formación de nanocristales).
Este equipo es el resultado de una compleja y estudiada
combinación entre una unidad de control electrónico con
microprocesador y una cámara de reacción dentro de la cual
se aloja un sistema de electrodos que efectúa el tratamiento
anti-incrustante (Refill).
Mediante una periódica inversión de polaridad de los
electrodos, gestionada por específicos algoritmos, el equipo
es capaz de actuar sobre las sales de dureza, responsables
de la formación de las incrustaciones calcáreas, provocando
la formación de nanocristales de cal que se mantienen en
suspensión en el agua por la acción del potencial zeta
creado en el proceso, incluso cuando la temperatura
aumenta hasta un valor máximo de 80 °C.
Cuando el agua tratada llega a un calentador o a cualquier
otro equipo, la cal presente en el agua tienen a unirse a los
nanocristales y no a las tuberías o a las superficies calientes.
De esta forma la dureza permanece en solución y no incrusta.
CILLIT®-AQA TOTAL adapta su funcionamiento antiincrustante en función de las características del agua y del
caudal instantáneo. Una pantalla multicolor y multilingüe
indica continuamente el caudal instantáneo de agua tratada,
la hora actual, el volumen total de agua suministrada y la
capacidad residual del Refill; asimismo señala el agotamiento
del cartucho Refill y la necesidad de su sustitución o
mantenimiento.

x
x

Protección anti-incrustante en agua con una
dureza total máxima de 72 °f y hasta 80 C.
Ninguna alteración de las características físicas y
químicas del agua.
Posibilidad de funcionamiento en continuo
ininterrumpido y sin necesidad de regenerantes.
Tratamiento anti-incrustante capaz de adaptarse a
las características y al caudal instantáneo del agua.
Electrónica de control basada en microprocesador
con
indicación
de
las
condiciones
de
funcionamiento (caudal instantáneo de agua
tratada, volumen total de agua suministrada,
capacidad residual del Refill, señalización del
agotamiento del Refill y de la necesidad de
sustitución/mantenimiento).
Contador y válvula de retención incluidos.
Limitado consumo energético (55 Wh por cada m³
de agua tratada).
Mínima necesidad de mantenimiento: la electrónica
avisa del agotamiento del Refill y de la necesidad
de sustitución/mantenimiento.
Eficacia demostrada conforme al test DVGW-W512.
Materiales adecuados para el tratamiento del agua
de consumo humano.

INSTALACIÓN
Efectuar la instalación del equipo conforme a la legislación
general y local vigente. La instalación deberá ser realizada
por personal cualificado capaz de expedir una declaración
de conformidad con la legislación vigente.
CILLIT®-AQA TOTAL se instala previamente a la
instalación a proteger en la tubería de agua fría. Antes y
después del filtro deben instalarse válvulas de cierre así
como un circuito de by-pass como indica la fig. 2.
Prever antes del equipo la instalación de un filtro
clarificador de seguridad.
No requiere tubería de desagüe.
Verificar que la presión del agua de red no sea inferior a la
mínima requerida ni superior a la máxima permitida (ver
Datos Técnicos).
Disponer cerca del equipo (a una distancia máxima de 1 m)
de una línea protegida por un interruptor diferencial, con
una conexión eléctrica 230 V/50 Hz, con toma de tierra
conforme a la legislación vigente.
Los equipos CILLIT®-AQA TOTAL 1500 y 4500 están
preparados para la instalación en la pared, mientras que el
CILLIT®-AQA TOTAL 2500 está diseñado para su
colocación sobre el pavimento.
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Observar en detalle las indicaciones que figuran las
instrucciones de instalación, uso y mantenimiento del
equipo; en caso de extravío solicite una copia.
La puesta en marcha debe ser efectuada exclusivamente
por personal autorizado.
ADVERTENCIAS
Proteger el equipo frente a heladas, de la luz solar directa y
de la intemperie. Evitar el contacto con aceites, disolventes,
detergentes ácidos y básicos, sustancias químicas y fuentes
de calor superiores a 40 ºC.
La presión del agua de red debe ser superior a la mínima
requerida e inferior a la máxima permitida; en caso
necesario instalar antes del equipo un reductor de presión.
Evitar las variaciones de presión y los golpes de ariete.
La tensión eléctrica de alimentación debe corresponder a la
especificada en los datos técnicos del equipo y debe ser
estable sin oscilaciones superiores a las permitidas por la
normativa vigente.
Para una correcta gestión y funcionamiento del equipo es
conveniente prever un mantenimiento regular que incluya la
sustitución periódica del cartucho Refil cuando se indique en
la electrónica del equipo y de acuerdo con las indicaciones
de las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento.
Estas operaciones deben ser efectuadas exclusivamente por
personal cualificado.
Las prestaciones indicadas solamente son válidas para
equipos utilizados correctamente y con un mantenimiento
adecuado conforme a lo que se especifica en el manual de
uso del equipo.
Atención: este equipo necesita un mantenimiento regular
periódico con el fin de garantizar la calidad requerida para
consumo humano en el agua tratada y el mantenimiento de
las prestaciones declaradas por el fabricante.
Asegurarse siempre que la presente información técnica
representa la última edición actualizada verificándolo en la
página web: www.cilit.com.
NORMATIVA
El Real Decreto 865/2003 para la prevención de la
legionelosis establece la necesidad de evitar las
incrustaciones calcáreras en los circuitos de agua.
Los materiales empleados son adecuados para
tratamiento del agua destinada a consumo humano.

el
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x

DESCRIPCIÓN PARA OFERTAS
CILLIT®-AQA TOTAL, equipo para el tratamiento de
agua de consumo humano, con efecto natural capaz de
mantener constante el equilibrio entre el CO2 y las sales
de calcio disueltas en el agua, impidiendo la formación de
incrustaciones calcáreas en los circuitos hidráulicos de
agua caliente y fría de consumo, sin necesidad de añadir
en el agua sales o productos químicos.

x

Gestión mediante electrónica basada en microprocesador
con inversión de la polaridad de los electrodos, capaz de
adaptarse automáticamente al variar el caudal y la calidad
del agua a tratar. Equipo fabricado con materiales
adecuados para el tratamiento del agua destinada a
consumo humano.

x

x
x

IQ - Información de calidad:
x
Efecto anti-incrustante garantizado para
todos los caudales.
x
Ajuste automático en función del caudal
instantáneo y de la calidad del agua a tratar.
x
No requiere aditivos químicos o sales.
x
No requiere regeneración.
x
No necesita desagüe.
x
No requiere mantenimiento.

x
x
x
x
x
x
x

Sustitución del Refill aproximadamente cada 400 m³,
equivalente en forma orientativa a 2/3 años de
funcionamiento, variable en función las características
químicas del agua de aporte (para CILLIT®-AQA
TOTAL 1500 T).
Sustitución del Refill aproximadamente cada 800 m³,
equivalente en forma orientativa a 2/3 años de
funcionamiento, variable en función las características
químicas del agua de aporte (para CILLIT®-AQA
TOTAL 2500 T.
Sustitución del Refill aproximadamente cada 1.600 m³,
equivalente en forma orientativa a 2/3 años de
funcionamiento, variable en función las características
químicas del agua de aporte (para CILLIT®-AQA
TOTAL 4500 T).
Muy reducido consumo energético.
Pantalla multicolor retroiluminada, multilingüe (I, E, F,
D, GB, NL), con visualización de:
Caudal instantáneo.
Hora actual.
Volumen de agua suministrada.
Capacidad residual Refill.
El equipo ha superado el ensayo DVGW-W512.
Materiales adecuados para el tratamiento del agua de
consumo humano.
Declaración de conformidad CE.
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DIMENSIONES Y ESQUEMA DE INSTALACIÓN

DATOS TÉCNICOS
MODELO CILLIT®-AQA TOTAL
Caudal máximo

m³/h

1500

2500

4500

1,5

2,5

4,5

Pérdida de carga a caudal máximo

bar

Presión nominal

bar

10

Presión de funcionamiento mín./máx.

bar

2 / 10

ºf

72

ºC

5 / 30

Dureza máx. del agua a tratar

(*)

Temperatura mín./máx. del agua a tratar
Temperatura máxima del agua tratada

(**)

Temperatura ambiente mín./máx.
Alimentación eléctrica
Potencia absorbida en funcionamiento
Consumo de energía por m³ de agua tratada
Potencia absorbida en espera
Protección

0,8

ºC

80

ºC

5 / 40

V/Hz
W

230 / 50
60

60

120

8

55
8

13

IP 54
1

2

Wh/m³
Wh
--

Número de Refill

nº

1

Autonomía Refill

m³

380 ± 20

780 ± 20

780 ± 20

Autonomía total

m³

380 ± 20

780 ± 20

1560 ± 40

“

1”

1 ¼”

1 ½”

Kg

14

24

33

Conexiones
Peso en expedición
(*)

El resto de parámetros químicos y microbiológicos deben cumplir con la legislación vigente para el agua de consumo humano

(**)

Con una carga térmica no superior a 5 W/cm²

La presente información técnica tiene en cuenta la experiencia de la sociedad y se aplica para un uso normal del producto, según descrito en el presente documento; otro tipo de aplicaciones deben
autorizarse particularmente. En casos muy concretos y difíciles es necesario establecer un acuerdo con nuestro Servicio de Asistencia Técnica que cubre todo el territorio nacional con el fin de poder
controlar los resultados y aprobar las posibles correcciones. CILIT se reserva el derecho a cualquier modificación de sus propios productos. Queda prohibida la reproducción total o parcial de esta
documentación que es propiedad de la Sociedad.

CILIT S.A
Silici 71-73 - 08940 Cornellá de Llobregat - ESPAÑA
Tel: 93-474.04.94 - Fax: 93-474.47.30
E-mail: cilit@cilit.com - Web: www.cilit.com

10.3 BAIXA TENSIÓ

ANNEX A MEMÒRIA PER A L’EXECUCIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ ALBERG MARE DE
DEU DE MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut

Potencia Total (kW)
CÀLCULS

Coeficiente de Potencia de
simultaniedad

cálculo

(%)

(kW)

Intensidad Tensión

Sección Caída de Caída de Caída de Aislamiento

Conductores
Sección
Fase

Cos ϕ de cálculo

Tipo de

Intensidad
máxima
aislamiento admisible
RZ1-K
386

Longitud

Neutro

tensión
parcial

tensión

tensión

(m)
150

(mm2)

(V)

240

3,10

3,10

0,77

> 500

80

24,7

16

0,41

0,41

0,10

> 500

111

1,00

111,00

1

160,21

400

(mm2)
240

11,86

0,50

5,93

1

8,56

400

16

RZ1-K

SUBQUADRE ED2 RESTAURANT (SQ2-ED2)

7,72

0,70

5,40

1

7,80

400

16

RZ1-K

80

26,53

16

0,40

0,40

0,10

> 500

SUBQUADRE ED2 P1 HABITACIONS (SQ3-ED2)

41,75

0,50

20,88

1

30,13

400

50

RZ1-K

159

36,96

50

0,69

0,69

0,17

> 500

L4

SUBQUADRE ED2 P2 HABITACIONS (SQ4-ED2)

41,75

0,50

20,88

1

30,13

400

50

RZ1-K

159

39,86

50

0,74

0,74

0,19

> 500

L5

SUQUADRE ED2 CUINA (SQ5-ED2)

69,30

0,50

34,65

1

50,01

400

50

RZ1-K

159

15,75

50

0,49

0,49

0,12

> 500

L7

SUBQUADRE ED2 FOTOVOLTAICA (SQ7-ED2)

15

1,00

15,00

1

21,65

400

16

RZ1-K

80

40,86

16

1,71

1,71

0,43

> 500

80,43

0,50

40,22

1

58,05

400

70

RZ1-K

202

10

70

0,26

0,26

0,06

> 500

43,64

0,50

21,82

1

31,49

400

50

RZ1-K

18

50

50

0,97

0,97

0,24

> 500

L00

DI CGD

L1

SUBQUADRE ED2 AUDITORI (SQ1-ED2)

L2
L3

SUBQUADRE ED2 SALA DE CALDERES (SQ8-ED2)
L8

(A)

(V)

total (V) total (%)

SUBQUADRE ED1 GENERAL RECEPCIÓ (SQ9-ED1)

L10

SUBQUADRE ED1 ASCENSOR

8

0,75

6,00

1

8,66

400

16

RZ1-K

80

40

16

0,67

0,67

0,17

> 500

L11

RESERVA

0

1,00

0,00

1

0,00

400

2,5

RZ1-K

18

41

2,5

0,00

0,00

0,00

> 500

Potencia Total (kW)

L1
L1.1
L1.2
L1.3
L1.4
L1.5
L1.6
L1.7
L1.8
L1.9
L1.10
L1.11
L1.12
L1.13
L1.14
L1.15
L1.16
L1.F1
L1.F2
L1.F3
L1.F4
L1.F5
L1.F6
L1.F7
L1.F8
L1.F9
L1.F10

SUBQUADRE EDB AUDITORI
(SQ1-EDB)
Enllumenat SP1
Enllumenat SP2
Enllumenat SP3
Enllumenat d'emergencia
Enllumenat SP1
Enllumenat SP2
Enllumenat SP3
Enllumenat Emergencia
Enllumenat SP1
Enllumenat SP2
Enllumenat SP3
Enllumenat Escenari
Enllumenat Escenari
Enllumenat Passadís Auditori
Reserva
Reserva
Llocs de Treball SP1
Llocs de Treball SP1
Llocs de Treball SP2
Llocs de Treball SP3
Llocs de Treball SP3
TC Generals Auditori
Sonorització
Reserva Auditori
Reserva Auditori
Reserva Auditori

simultaniedad

Intensidad Tensión

Tipo de

Intensidad
máxima
aislamiento admisible
( )
RZ1-K
80

(%)

(kW)

(A)

(V)

(mm2)

11,86

1

17,12

400

16

0,12
0,24
0,2
0,05
0,12
0,24
0,16
0,3
0,098
0,168
0,21
0,7
0,3
0,6
0
0
1
1
1
1
1
2,5
0,85
0
0
0

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,12
0,24
0,20
0,05
0,12
0,24
0,16
0,30
0,10
0,17
0,21
0,70
0,30
0,60
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
2,50
0,85
0,00
0,00
0,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0,52
1,04
0,87
0,22
0,52
1,04
0,70
1,30
0,43
0,73
0,91
3,04
1,30
2,61
0,00
0,00
4,35
4,35
4,35
4,35
4,35
10,87
3,70
0,00
0,00
0,00

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

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K

Sección
Fase

Tipo de

Coeficiente de Potencia de
simultaniedad

cálculo

(%)

(kW)

7,72

1,00

7,72

0,72
2,50
0,16
0,48
0,16
0,04
0,16
0,48
0,04
0,40
0,08
2,50
0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,72
2,50
0,16
0,48
0,16
0,04
0,16
0,48
0,04
0,40
0,08
2,50
0,00
0,00
0,00

Intensidad Tensión
Cos ϕ de cálculo

Sección Caída de Caída de Caída de Aislamiento

Conductores
Sección
Fase

Cos ϕ de cálculo

1,00

Potencia Total (kW)

L2
L2.1
L2.F1
L2.5
L2.2
L2.F2
L2.6
L2.3
L2.4
L2.7
L2.8
L2.9
L2.F3
L2.10
L2.F4
L2.11

cálculo

11,86

CÀLCULS

SUBQUADRE EDB
RESTAURANT (SQ2-EDB)
Enllumenat Restaruant
Buffet 1 Restaurant
Enllumenat Emergència
Enllumenat Restaruant
Buffet 2 Restaurant
Enllumenat Emergència
Enllumenat Restaruant
Enllumenat Restaruant
Enllumenat Emergència
Enllumenat exterior restaurant
Enllumenat sala de maquines
Endolls exteriors
Reserva
Reserva
Reserva

Coeficiente de Potencia de

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Longitud

(A)

(V)

(mm2)

1

11,14

400

16

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3,13
10,87
0,70
2,09
0,70
0,17
0,70
2,09
0,17
1,74
0,35
10,87
0,00
0,00
0,00

230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230

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

RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K

25
25
25
25
25
25
25
25
25
44
25
25
25
25
25

tensión
parcial

tensión

tensión

de la
instalación

(m)

(mm2)

(V)

24,7

16

0,82

0,82

0,20

> 500

20
23
23
50
20
23
23
17
25
20
25
25
25
25
0
0
25
25
25
25
25
50
30
0
0
0

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0,15
0,34
0,29
0,16
0,15
0,34
0,23
0,32
0,15
0,21
0,33
1,09
0,47
0,93
0,00
0,00
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
7,76
1,58
0,00
0,00
0,00

0,15
0,34
0,29
0,16
0,15
0,34
0,23
0,32
0,15
0,21
0,33
1,09
0,47
0,93
0,00
0,00
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
7,76
1,58
0,00
0,00
0,00

0,06
0,15
0,12
0,07
0,06
0,15
0,10
0,14
0,07
0,09
0,14
0,47
0,20
0,41
0,00
0,00
0,68
0,68
0,68
0,68
0,68
3,38
0,69
0,00
0,00
0,00

> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500

total (V) total (%)

(kΩ)

Sección Caída de Caída de Caída de Aislamiento

Conductores
Intensidad
máxima
aislamiento admisible
( )
RZ1-K
80

Neutro

Longitud

Neutro

tensión
parcial

tensión

tensión

de la
instalación

(m)

(mm2)

(V)

26,53

16

0,57

0,57

0,14

> 500

62,79
35
37
51,53
35
15
52,92
51,33
42,5
48,5
21,5
41,5
0
0
0

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

2,81
5,43
0,37
1,54
0,35
0,04
0,53
1,53
0,11
0,50
0,11
6,44
0,00
0,00
0,00

2,81
5,43
0,37
1,54
0,35
0,04
0,53
1,53
0,11
0,50
0,11
6,44
0,00
0,00
0,00

1,22
2,36
0,16
0,67
0,15
0,02
0,23
0,67
0,05
0,22
0,05
2,80
0,00
0,00
0,00

> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500

total (V) total (%)

CÀLCULS

Coeficiente de Potencia de
simultaniedad

(kΩ)

L9

CÀLCULS

Potencia Total (kW)

de la
instalación

(kΩ)

L3
L3.1
L3.2
L3.3
L3.4
L3.5
L3.6
L3.7
L3.8
L3.9
L3.10
L3.11
L3.12
L3.13
L3.14
L3.15
L3.16
L3.F1
L3.F2
L3.F3
L3.F4
L3.F5
S
L3.F6
L3.F7
L3.F8
L3.F9
L3.F10
L3.F11
L3.F12
L3.F13
L3.F14
L3.17

SUBQUADRE EDB P1
HABITACIONS (SQ3-EDB)
Enllumenat Passadís
Enllumenat Habitacions
Enllumenat Habitacions
Enllumenat Emergències
Enllumenat Passadís
Enllumenat Habitacions
Enllumenat Habitacions
Enllumenat Emergències
Enllumenat Passadís
Enllumenat Habitacions
Enllumenat Banys
Enllumenat Emergències
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Força Hab 101-102-103
Força Hab 104-105-106
Força Hab 107-108-109
Força Hab 110-111
Força Endolls Varis
Força Endoll Asseca mans
Unitats interior de Clima
Unitats interior de Clima
Força extractors banys
Recuperador 1
Recuperador 2
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Maniobra

2

Tipo de

Intensidad
máxima
aislamiento admisible
( )
RZ1-K
159

(%)

(kW)

(A)

(V)

(mm )

41,75

1

60,26

400

50

0,24
0,17
0,08
0,02
0,16
0,24
0,16
0,01
0,16
0,13
0,42
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
6,00
4,00
1,50
1,50
0,20
0,24
0,50
1,50
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,24
0,17
0,08
0,02
0,16
0,24
0,16
0,01
0,16
0,13
0,42
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
6,00
4,00
1,50
1,50
0,20
0,24
0,50
1,50
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,04
0,74
0,35
0,09
0,70
1,04
0,70
0,04
0,70
0,56
1,83
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
8,66
8,66
8,66
5,77
6,52
6,52
0,87
1,04
2,17
6,52
6,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K

Sección
Fase

Tipo de

Coeficiente de Potencia de
simultaniedad

cálculo

Intensidad Tensión
Cos ϕ de cálculo

Sección Caída de Caída de Caída de Aislamiento

Conductores
Sección
Fase

1,00

Potencia Total (kW)

L4
L4.1
L4.2
L4.3
L4.4
L4.5
L4.6
L4.7
L4.8
L4.9
L4.10
L4.11
L4.12
L4.13
L4.14
L4.15
L4.16
L4.F1
L4.F2
L4.F3
L4.F4
L4.F5
S
L4.F6
L4.F7
L4.F8
L4.F9
L4.F10
L4.F11
L4.F12
L4.F13
L4.F14
L4.17

Intensidad Tensión
Cos ϕ de cálculo

41,75

CÀLCULS

SUBQUADRE EDB P2
HABITACIONS (SQ4-EDB)
Enllumenat Passadís
Enllumenat Habitacions
Enllumenat Habitacions
Enllumenat Emergències
Enllumenat Passadís
Enllumenat Habitacions
Enllumenat Habitacions
Enllumenat Emergències
Enllumenat Passadís
Enllumenat Habitacions
Enllumenat Banys
Enllumenat Emergències
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Força Hab 101-102-103
Força Hab 104-105-106
Força Hab 107-108-109
Força Hab 110-111
Força Endolls Varis
Força Endoll Asseca mans
Unitats interior de Clima
Unitats interior de Clima
Força extractors banys
Recuperador 1
Recuperador 2
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Maniobra

cálculo

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

Longitud

2

tensión
parcial

tensión

tensión

de la
instalación

(m)

(mm )

(V)

36,96

50

1,38

1,38

0,34

> 500

19
35,2
22,7
33,5
17,2
27,87
33,05
15,1
26,6
29,31
24,36
29,61
0
0
0
0
30,58
32,85
40,76
33,24
33,47
15,5
27,41
32,93
24,6
19,48
27,14
0
0
0
0
0

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0,28
0,37
0,11
0,04
0,17
0,42
0,33
0,01
0,26
0,24
0,64
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
3,28
3,52
4,37
2,37
3,12
1,44
0,34
0,49
0,76
1,81
2,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,28
0,37
0,11
0,04
0,17
0,42
0,33
0,01
0,26
0,24
0,64
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
3,28
3,52
4,37
2,37
3,12
1,44
0,34
0,49
0,76
1,81
2,53
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,12
0,16
0,05
0,02
0,07
0,18
0,14
0,00
0,11
0,10
0,28
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,82
0,88
1,09
0,59
1,36
0,63
0,15
0,21
0,33
0,79
1,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500

total (V) total (%)

(kΩ)

Sección Caída de Caída de Caída de Aislamiento

Conductores
Intensidad
máxima
aislamiento admisible

Neutro

Longitud

Neutro
2

tensión
parcial

tensión

tensión

de la
instalación

(%)

(kW)

(A)

(V)

(mm2)

(m)

(mm )

(V)

41,75

1,00

41,75

1

60,26

400

50

RZ1-K

386

39,86

50

1,49

1,49

0,37

> 500

0,24
0,17
0,08
0,02
0,16
0,24
0,16
0,01
0,16
0,13
0,42
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
6,00
4,00
1,50
1,50
0,20
0,24
0,50
1,50
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,24
0,17
0,08
0,02
0,16
0,24
0,16
0,01
0,16
0,13
0,42
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
6,00
6,00
4,00
1,50
1,50
0,20
0,24
0,50
1,50
1,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,04
0,74
0,35
0,09
0,70
1,04
0,70
0,04
0,70
0,56
1,83
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
8,66
8,66
8,66
5,77
6,52
6,52
0,87
1,04
2,17
6,52
6,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
23
23
50
20
23
23
17
25
20
25
25
25
25
0
0
25
25
25
25
25
25
50
30
0
0
0
30
0
0
0
0

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

0,30
0,24
0,11
0,06
0,20
0,34
0,23
0,01
0,25
0,16
0,65
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
2,68
2,68
2,68
1,79
2,33
2,33
0,62
0,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,30
0,24
0,11
0,06
0,20
0,34
0,23
0,01
0,25
0,16
0,65
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
2,68
2,68
2,68
1,79
2,33
2,33
0,62
0,45
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,13
0,11
0,05
0,03
0,09
0,15
0,10
0,00
0,11
0,07
0,28
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,67
0,67
0,67
0,45
1,01
1,01
0,27
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500

total (V) total (%)

(kΩ)

Potencia Total (kW)
CÀLCULS

SUBQUADRE EDB SALA DE
L8
CALDERES (SQ1-EDB)
L8.F1 B1.1
L8.F2 B1.2
L8.F3 B2.1
L8.F4 B2.2
L8.F5 B3.1
L8.F6 B3.2
L8.F7 B4.1
L8.F8 B4.2
L8.F9 B5.1
L8.F10 B5.2
L8.F11 B6.1
L8.F12 B6.2
L8.F13 B7.1
L8.F14 B7.2
L8.F15 Grup Pressió AFS
L8.F16 Sistema Cloració Sala Aigües
L8.F17 Cillit AQA
L8.F18 Electroválvula Aïgua D1
L8.F19 Electroválvula Aïgua D2
L8.F20 Hidrokit 1
L8.F21 Hidrokit 2
L8.F22 Hidrokit 3
L8.F23 Clima Auditori CL-02-v1
L8.F24 Clima Auditori CL-02-v2
L8.F25 Clima Restaurant CL-01-v1
L8.F26 Clima Restaurant CL-01-v2
L8.F27 Clima Exterior C1-Auditori
L8.F28 Clima Exterior C2-Restaurant
L8.F29 Clima Exterior C3-ACS+6H
L8.F30 Habitacions
L8.F31 Habitacions
L8.F32 Caldera
L8.F33 Anode de Sacrifi D1
L8.F34 Anode de Sacrifi D2
L8.F35 Endolls vairs. Passadís i
L8.F36 Reserva Sala calderes
L8.F37 Reserva Sala Callderes
L8.1
Enllumenat Sala Calderes
L8.2
Enllumenat Sales
L8.3
Enllumenat Passadís
L8.4
Enllumenat Exterior
L8.5
Reserva Sala Calderes
L8.6
Reserva Sala Calderes

Coeficiente de Potencia de
simultaniedad

cálculo

Intensidad Tensión

Sección Caída de Caída de Caída de Aislamiento

Conductores
Sección
Fase

Cos ϕ de cálculo

2

Tipo de

Intensidad
máxima
aislamiento admisible

Longitud

Neutro
2

tensión
parcial

tensión

tensión

de la
instalación

(%)

(kW)

(A)

(V)

(mm )

(m)

(mm )

(V)

80,43

1,00

80,43

1

116,09

400

70

RZ1-K

202

10

70

0,51

0,51

0,13

> 500

0,44
0,44
0,615
0,615
0,615
0,615
0,25
0,25
0,463
0,463
0,188
0,188
0,188
0,188
2,75
0,5
0,5
0,08
0,08
2,48
2,48
2,48
3,75
3,75
3,75
3,75
13,4
13,4
10,68
4,56
4,56
0,1
0,1
0,1
1
0
0
0,16
0,24
0,08
0,18
0
0

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00

0,44
0,44
0,62
0,62
0,62
0,62
0,25
0,25
0,46
0,46
0,19
0,19
0,19
0,19
2,75
0,50
0,50
0,08
0,08
2,48
2,48
2,48
3,75
3,75
3,75
3,75
13,40
13,40
10,68
4,56
4,56
0,10
0,10
0,10
1,00
0,00
0,00
0,16
0,24
0,08
0,18
0,00
0,00

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1,91
1,91
2,67
2,67
2,67
2,67
1,09
1,09
2,01
2,01
0,82
0,82
0,82
0,82
3,97
2,17
2,17
0,35
0,35
10,78
10,78
10,78
5,41
5,41
5,41
5,41
19,34
19,34
15,42
6,58
6,58
0,43
0,43
0,43
4,35
0,00
0,00
0,70
1,04
0,35
0,78
0,00
0,00

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

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
6
6
6
2,5
2,5
2,5
2,5
10
10
10
6
6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
6
2,5
2,5

RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K
RZ1-K

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
44
44
44
25
25
25
25
60
60
60
44
44
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

20
23
23
50
20
23
23
17
25
20
25
25
25
25
15
20
23
20
20
25
25
25
15
15
50
50
25
27
29
31
33
15
12
12
75
25
25
15
30
10
40
0
0

2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
6
6
6
2,5
2,5
2,5
2,5
10
10
10
6
6
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
6
2,5
2,5

0,55
0,63
0,88
1,91
0,76
0,88
0,36
0,26
0,72
0,58
0,29
0,29
0,29
0,29
0,74
0,62
0,71
0,10
0,10
1,60
1,60
1,60
1,00
1,00
3,35
3,35
1,50
1,62
1,38
1,05
1,12
0,09
0,07
0,07
4,66
0,00
0,00
0,15
0,45
0,05
0,19
0,00
0,00

0,55
0,63
0,88
1,91
0,76
0,88
0,36
0,26
0,72
0,58
0,29
0,29
0,29
0,29
0,74
0,62
0,71
0,10
0,10
1,60
1,60
1,60
1,00
1,00
3,35
3,35
1,50
1,62
1,38
1,05
1,12
0,09
0,07
0,07
4,66
0,00
0,00
0,15
0,45
0,05
0,19
0,00
0,00

0,24
0,27
0,38
0,83
0,33
0,38
0,16
0,11
0,31
0,25
0,13
0,13
0,13
0,13
0,18
0,27
0,31
0,04
0,04
0,70
0,70
0,70
0,25
0,25
0,84
0,84
0,37
0,40
0,35
0,26
0,28
0,04
0,03
0,03
2,03
0,00
0,00
0,06
0,19
0,02
0,08
0,00
0,00

> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500
> 500

total (V) total (%)

(kΩ)

POLICHARGER IN-SC

Características técnicas
Referencia

POLICHARGER IN-SC

Dimensiones Caja

229 mm x 203 mm x 99 mm

Peso total

1,5kg

Material Caja

ABS

Instalación

Sujeción en pared mediante 4 puntos

Modo de carga

Modo 3

Protección

IP54 / IK10

Corriente máxima

32A

Potencia máxima

7,4kW

Tipo cable

-

Largura cable

-

Conector

Base Tipo 2 (IEC 62196)

Alimentación

230V AC ±10% - 50Hz / 60Hz

Comunicaciones

Puerto RS 485 para comunicación entre equipos, o con PC

Normativas

IEC 61851-1:2010 / IEC 61851-22:2001 / 2014/35/EU

Información de estado

Pantalla LCD con retroiluminación en varios colores

Parametrización

Mediante teclado de 4 botones

Temperatura funcionamiento

-20º / 40º

Modulación de carga

Manual de amperio en amperio de 6 a 32A, o automática
en función del consumo total de la vivienda o instalación

Lectura de consumo vivienda

Mediante transformador de intensidad, hasta 60A

Programación horaria

Si, programación de hora de inicio y parada de carga

1P+N+PE

POLICHARGER IN-SC

10.4 SONORITZACIÓ I COMUNICACIONS

ANNEX
A
MEMÒRIA
PER
A
L’EXECUCIÓ
DE
INSTAL·LACIÓNS SONORITZACIÓ I COMUNICACIONS
ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut

10.5 FOTOVOLTAICA
CÁLCULO INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA

.

Se realiza un informe de una instalación solar fotovoltaica aislada de la red a partir de los datos de entrada introducidos
considerando los consumos estimados según las necesidades y el uso de los mismos y la radiación solar en función a
la ubicación, orientación e inclinación de la instalación.
DATOS DE UBICACION Y ORIENTACIÓN

.

La instalación está situada: Passeig de la Mare de Déu del Coll, 41, 08023 Barcelona
En las coordenadas: 41.416181, 2.146497
El campo fotovoltaico estará dispuesto con las siguientes características:
- Inclinación: 41 º
- Desorientación respecto al Sur: 0 º
Usara un sistema de corriente alterna con un voltaje de 230 V
El sistema no dispone de generador auxiliar
HORAS SOL PICO

ANNEXES A MEMÒRIA PER A L’EXECUCIÓ DE LA
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA ALBERG MARE DE DEU
DE MONTSERRAT

.

TOTAL ENERGIA REAL DIARIA (WH/DIA): 25941.12

TITULAR: Agència Catalana de la Joventut

CALCULOS DE MODULOS

.

Para el cálculo del campo fotovoltaico se ha tenido en cuenta la inclinación y orientación elegidas, las HSP, el ratio de
aprovechamiento del regulador de carga y las temperaturas medias mensuales diurnas del lugar elegido. Dando los
siguientes valores:
* El mes más desfavorable según consumos: diciembre
* Inclinación optima anual: 32.28º
* Inclinación optima anual por consumos: 41.56º
* Inclinación elegida: 41º
* Azimut módulos: 0º
* Temperatura media mensual máxima diaria (3 meses): 13.78º
* Horas Sol Pico en meses más desfavorables: 3.49 HSP
* Energía Real Diaria desde módulos: 25941.12 Wh/d
* Ratio de aprovechamiento regulador: 1
* Potencia pico módulos calculada: 8296 Wp
La elección del módulo, tiene en cuenta los distintos parámetros eléctricos, que determinan el rendimiento, las unidades
necesarias y su acoplamiento con el regulador. A continuación se observan los detalles del modulo y los cálculos
elegidos.

La elección del inversor ha sido la siguiente:

CALCULOS REGULADORES

.

RESUMEN

.

Para la elección del regulador se tienen en cuenta los valores de tensión del sistema, los parámetros de los módulos
fotovoltaicos, lo que nos aporta un determinado grado de optimización. Ver a continuación:

Resumen de los elementos resultantes del cálculo.

* Tensión sistema: 48 V
* Tensión módulos Circuito abierto: 37 V
* Tensión módulos máxima potencia: 29.8 V
* Corriente de cortocircuito modulo: 8.22 A
* Corriente a potencia máxima modulo: 7.73 A
* Nº de módulos serie instalar: 2
* Nº de módulos paralelo instalar: 18
* Total módulos instalar: 36
* Intensidad modulo a tensión sistema (abierto): 8.22 A
* Intensidad modulo a tensión sistema (cerrado): 7.73 A
* Intensidad total sistema (abierto): 148 A

Con los elementos de consumos seleccionados y los componentes de las instalación calculados, obtenemos la
siguiente comparativa de consumos y producción estimados a lo largo del año.

La elección del regulador ha sido la siguiente:

Consumo total al año: 9466 Kw
Producción total al año: 14542 Kw
Total kg/año CO2 evitados: 7882

INVERSOR
Para el dimensionado del inversor se han utilizado los siguientes datos:
* Tensión sistema DC: 48 V
* Tensión salida AC: 230 V
* Potencia máxima: 2197 W
* Coeficiente Simultaneidad: 0.7
* Potencia mínima necesaria: 1538 W
* Factor de seguridad: 0.8
* Potencia de cálculo: 1922 W

.

Simulation of photovoltaic system

Simulation of photovoltaic system

Simulation of PV application:

PROJECT: ALBERG MARE DE DEU

Grid-connected
Go to "Simulation" tab when ready

LOCATION: BARCELONA

Geographical data

Project name:

Alberg mare de deu

Location:
Barcelona
Local Latitude ( degree ):
41.416150
Local Longitude ( degree ):
2.146770
Local Altitude (m):
Map data ©2019 Google, Inst. Geogr. Nacional

162.8

Application: GridConnected. Nominal power: 12kW
Simulation powered by SISIFO software - www.sisifo.info - Instituto de Energía Solar - UPM: Alberg mare de deu

Irradiation and ambient temperature

Meteo data type:
Monthly mean of daily irradiations
Sky model:
Mean day --recommended--

Month

Maximum daily
temp. [oC]

Minimum daily
temp. [oC]

January

12.3

2.4

February

12.3

2.6

March

14.3

5.3

April

17.2

9.6

Temperature
Generated by: SISIFO
30

25

Simulation powered by SISIFO software - www.sisifo.info - Instituto de Energía Solar - UPM
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21.5

12.6

25.7

16.6

July

28.3

20.0

August

27.5

19.6

September

23.8

16.3

October

20.5

12.5

November

16.0

6.9

December

12.8

2.9

T [ºC]

May
June

20

15

10

5

ct

Ju
l

O

Ja
n
Ap
r

0

Sisifo v2

Simulation powered by SISIFO software - www.sisifo.info - Instituto de Energía Solar - UPM
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Simulation of photovoltaic system
Mean daily
Difuse/Global
irradiation [Wh/m2] irradiation [ratio]
2258.7

0.34

February

3049.7

0.35

March

4354.8

0.35

5454.6

0.36

May

6639.3

0.33

June

7336.4

0.31

July

7155.4

0.30

August

6231.7

0.32

September

4766.7

0.35

October

3408.5

0.38

12k

Nominal PV power per inverter [kWp]: 12.0
Nominal PV power per transformer [kWp]: 12.0
9k

2374.6

0.38

December

1999.0

0.34

0.35

Real Power - Nominal Power Ratio: 0.94
Bypass diodes - horizontal (NBGH): 60



6k

0.3

3k

0.25



Bypass diodes - vertical (NBGV): 2
Select structure:

0

November

System nominal power [kWp]: 12.0

0.4

D/G ratio

April

System parameters:

Generated by: SISIFO

Ground or Roof

0.2

Physical parameters:

Ja
n
D
ec

January

Irradiation and D/G
ratio

Irradiation [Wh/m2]

Month

Simulation of photovoltaic system

Roof inclination βR[°] 0.00

Sisifo v2

Roof orientation [°] 0.00
Generator inclination βG[°] 35.00
Generator orientation [°] 0.00
Separation ratio among structures N-S (LNS) 1.50
PV generator width ratio (AEO) 5.00

PV Modules

Deviation ratio of back structure (DEO) 0.00

Converters
Solar Cell Material:

Inverter parameters

Si-c
Inverter

Module power model:

parameters:

Only temperature effect

Coefficient of Variation of module Power with Temperature (%/oC) 0.42
Nominal Operation Cell Temperature - NOCT (oC) 45

Nominal power [kW]:

15.0

Maximum power (kW):

22.0

Auxiliary consumptions

0.1

(kW):
Power efficiency curve:

PV Generators

Introduce points of inverter curve

Inverter

Inverter efficiency curve

Points of its efficiency curve:

1.00

95.00

0.70

96.20

50.00

96.20

Generated by: SISIFO
96.5

96.25

Efficiency [%]

96

95.75



 

95.5

95.25

95

94.75
50
Sisifo v2

Simulation powered by SISIFO software - www.sisifo.info - Instituto de Energía Solar - UPM
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Simulation of photovoltaic system

Simulation of photovoltaic system

Report
Simulation results
LV/MV Transformer
1-Simulation or combined N-simulations

LV/MV Transformer:
Nominal power (kW):

15.0

Iron losses (kW):

0.0

Copper losses (kW):

0.0

Yearly results

Irradiations

MV/HV Transformer

Yearly value

15.0
0.0

Copper losses (kW):

0.0

2045.48

Effective [kWh/m2]

1930.51

Effective with adjacent shadows
[kWh/m2]

1742.82

Effective with total shadows
[kWh/m2]

1742.82

Effective with total shadows and
spectrum [kWh/m2]

1762.41

2k

1k

0
l

Iron losses (kW):

Incident [kWh/m2]

3k

ci

on
iz

In

or

0.0

AC wiring losses between HV transformer and the PPC (%):

0.0

w

AC wiring losses between MV and HV transformers (%):

iv
ct
fe
Ef

ct

3.0

fe

AC wiring losses between inverter and MV transformer (%):

Ef

1.0

e

DC wiring losses between PV generator and inverter (%):

ith

ad

ja

H

Wiring:

de

ta

Wiring

nt
Ef
fe
c
ce
tiv
Ef
iv
nt
e
e
fe
w
ct
sh
ith
iv
ad
e
to
ow
w
ta
ith
s
ls
to
ha
ta
do
ls
w
ha
s
do
sp ws
ec a
tr nd
um

Nominal power (kW):

1676.83
Irradiation [kWh/m2]

Horizontal [kWh/m2]

MV/HV Transformer:

Generated by: SISIFO v2

Sisifo v2

Options

Optimum Slope:
Soiling impact (%):

Energy yields
Yearly Analysis

Yearly value

No

DC [kWh/kWp]

1579.17

AC [kWh/kWp]

3602.83

Generated by: SISIFO v2
4k

2.0
3k

Spectral response:

Yes

Diffuse radiation modeling:

Anisotropic (Perez) --recommended--

Monthly diffuse correlation:

Erbs --recommended--

Daily diffuse correlation:

Erbs

Hourly diffuse correlation:

BRL --recommended--

Shading model:

Martinez

Energy [kWh/kWp]

Analysis type:

2k

1k

0

Minimum irradiance (W/m2):

10.00

Ground Reflectance:

0.2

DC

AC
Sisifo v2

Time

Time
Time parameters:
Simulation days:
Simulation step (minutes):
Time reference:

Whole year (1 to 365)
3600
Solar time

Simulation powered by SISIFO software - www.sisifo.info - Instituto de Energía Solar - UPM
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Simulation of photovoltaic system

Global performance ratios PR [%]

Efficiency LS [%]
Generated by: SISIFO v2

capture losses []

22.80

50

system losses (inverters,
transformators, wiring []

-98.93

25

MV wiring [%]

0.00

MV/HV transformer [%]

0.00

HV wiring [%]

0.00

er

tr

an

sf

or

m

er

rt

m
or

ve

sf
an

V

tr
H
V/

pe

LV

M

al
tr
te

0.00

ll

LV/MV transformer [%]

ce

2.29

st

-133.49

LV wiring [%]

AC
Sisifo v2

Yearly value

DC/AC inverter [%]

an

d

DC

du

0

er

-150
w
iri
ng

0.00

in

irradiance below the threshold
and
the inverter's saturation [%]

-100

AC

0.30

C/

DC wiring [%]

V

0.00

D

low irradiance [%]

-50

/M

4.34

re

cell temperature [%]

tu

6.00

ra

inverter input power [%]

0

D
C

-1.12

e

spectral [%]

in

50

9.72

m

100

by shading [%]

Generated by: SISIFO v2
50

nc

Percentage [%]

150

5.62

ec

176.14

dust and incidence [%]

de

AC [%]

Generated by: SISIFO v2
200

sp

77.20

ci

DC [%]

Detail of losses, step by step
Yearly value

Percentage [%]

Yearly value

Sisifo v2

Monthly results

0

Monthly mean of daily irradiations
-25

KT

Generated by: SISIFO v2

-50

8k

-75

7k

Irradiation [kWh/m2]

-100
-125
capture losses

system losses
(inverters,
transformators,
wiring
Sisifo v2

6k

5k

4k

3k

2k

Ju
l
Au
g
Se
p
O
ct
N
ov
D
ec

Ju
n

r

ay
M

ar

Ap

M

n
Ja

Fe

b

1k

S
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Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Horizontal [kWh/m2]

2258.70

3049.70

4354.80

5454.60

6639.30

7336.40

7155.40

6231.70

4766.70

3408.50

2374.60

1999.00

Incident [kWh/m2]

4307.53

4951.54

5831.29

6126.32

6570.00

6806.16

6806.74

6587.38

5883.92

5080.80

4226.09

4028.08

Effective [kWh/m2]

4088.78

4680.68

5517.79

5785.50

6178.62

6381.80

6390.18

6209.93

5566.41

4802.06

4009.44

3817.76

Effective with adjacent
shadows [kWh/m2]

2406.12

3760.18

5479.04

5785.50

6178.62

6381.80

6390.18

6209.93

5566.34

4387.68

2659.75

2036.63

Effective with total
shadows [kWh/m2]

2406.12

3760.18

5479.04

5785.50

6178.62

6381.80

6390.18

6209.93

5566.34

4387.68

2659.75

2036.63

Effective with total
shadows and
spectrum [kWh/m2]

2461.81

3866.76

5588.38

5877.23

6184.35

6327.32

6338.94

6213.49

5670.36

4529.69

2747.70

2085.43
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Energy yield

Detailed results. Irradiation on the horizontal surface

Generated by: SISIFO v2

Generated by: SISIFO v2
400k

15

12.5

Irradiation [kWh/m2]

Energy [kWh/kWp]

300k
10

7.5

5

200k

100k
2.5

ec
D

ct

r

ov

O

Dec

N

Nov

Se
p

Oct

Ju
l
Au
g

Sep

Ju
n

Aug

ay

Jul

M

Jun

Ap

May

M

Apr

b

n

Mar

Ja

Feb

Fe

Jan

ar

0
0
S

S

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

DC [kWh/kWp]

2.37

3.65

5.12

5.31

5.48

5.50

5.43

5.35

4.98

4.09

2.59

2.01

AC [kWh/kWp]

7.68

9.02

9.39

10.87

11.15

12.68

11.70

11.09

9.96

9.38

7.85

7.67

Performance ratios, PR
Generated by: SISIFO v2
2

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Extraterrestrial
(BO) [kWh/m2]

124569.71 153423.87 232896.63 286430.35 340033.76 348344.16

Global (G0)
[kWh/m2]

70019.70

Beam (B0)
[kWh/m2]
Diffuse (D0)
[kWh/m2]

85391.60

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

350261.15 313349.24 249422.10 193925.26 133484.23 112233.27

134998.80 163638.00 205818.30 220092.00 221817.40 193182.70 143001.00 105663.50 71238.00

61969.00

46829.80 56661.91

92255.98

110556.84

144675.24 159756.83

161244.10 137709.83 96830.63

69151.02

45716.06

40902.33

23189.90 28729.69

42742.82

53081.16

61143.06

60573.30

36512.48

25521.94

21066.67

60335.17

55472.87

46170.37

Inclined irradiation

Percentage [%]

1.5

Detailed results. Irradiation on the inclined surface
Generated by: SISIFO v2

1
250k

0.5

Irradiation [kWh/m2]

200k

0
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec
S

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

DC [%]

0.55

0.74

0.88

0.87

0.83

0.81

0.80

0.81

0.85

0.81

0.61

0.50

AC [%]

1.78

1.82

1.61

1.77

1.70

1.86

1.72

1.68

1.69

1.85

1.86

1.91

150k

100k

50k

1/2

Ju
l
Se
p
N
ov

ay

M

n
Ja

M

ar

0

S

Other detailed results
Detail of the selected variable(s)

Jan

Horizontal irradiation
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Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Global (G)
[kWh/m2]

133533.34 138643.06 180770.00 183789.60 203670.04 204184.69 211008.79 204208.90 176517.61

Beam (B)
[kWh/m2]

100473.21 100031.48 128083.70 123463.39 138179.86

141326.72

147139.49 142797.17

121596.80 110203.59 91137.14

93990.23

Diffuse (D)
[kWh/m2]

31793.84

58877.65

59857.77

52334.66

29759.49

37067.29

50244.88

57366.85

61767.99

57918.06

Simulation powered by SISIFO software - www.sisifo.info - Instituto de Energía Solar - UPM

157504.69 126782.69 124870.41

45390.20

34357.23
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Jan

Feb

Mar

Apr

Global effective - 126752.32 131059.10
-includes
dust and
incidence
effects-- (Gef)
[kWh/m2]

171051.43

173564.93 191537.36

Beam effective -- 95999.66
includes dust
and incidence
effects-- (Bef)
[kWh/m2]

95210.74

122050.77 117443.49 130778.60 133296.07 138971.69 135515.99

115879.29 104885.61 87106.28

89650.99

Diffuse effective
--includes
dust and
incidence
effects-- (Def)
[kWh/m2]

29791.22

34675.85

47147.00

49149.42

27848.74

Global effective
plus adjacent
shading (Gefsa)
[kWh/m2]

74589.80

Beam effective
plus adjacent
shading (Befsa)
[kWh/m2]

51067.52

Diffuse effective
plus adjacent
shading (Defsa)
[kWh/m2]

22560.84

Global effective
plus adjacent
and back
shading
(Gefsayp)
[kWh/m2]

74589.80

Beam effective
plus adjacent
and back
shading
(Befsayp)
[kWh/m2]

51067.52

Diffuse effective
plus adjacent
and back
shading
(Defsayp)
[kWh/m2]

22560.84

Global effective
plus adjacent
and back
shading, and
spectral
correction
(Gefsaypce)
[kWh/m2]

76316.00

Beam effective
plus adjacent
and back
shading, and
spectral
correction
(Befsaypce)
[kWh/m2]

55735.98

53874.53

May

Simulation of photovoltaic system

57932.67

Jun

Jul

191453.92

198095.49 192507.70

55135.78

56078.03

Aug

54339.13

Sep

Oct

Nov

Dec

166992.26 148863.80 120283.08 118350.62

42527.33

32198.64

Diffuse effective
plus adjacent
and back
shading, and
spectral
correction
(Defsaypce)
[kWh/m2]

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

19588.79

27262.47

40995.03

47414.09

49533.72

46042.56

46768.53

46022.25

43127.09

36471.58

23034.74

17340.12

Detailed results. Irradiation on the inclined surface
Generated by: SISIFO v2
8k

105285.16 169850.17 173564.93 191537.36

73253.24

120991.10

191453.92

198095.49 192507.70

117443.49 130778.60 133296.07 138971.69 135515.99

166990.10 136017.96

115877.40 93861.40

79792.55

53093.51

63135.68

42315.49

Irradiation [kWh/m2]

7k

6k

5k

4k

3k

2k

30859.40

47005.40

53874.53

57932.67

55135.78

56078.03

54339.13

49149.15

40705.70

25720.87

19969.30
ay

Ju
l
Se
p
N
ov

M

ar
M

Ja

n

1k

S

105285.16 169850.17 173564.93 191537.36

191453.92

198095.49 192507.70

166990.10 136017.96

79792.55

63135.68
Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

4307.53

4951.54

5831.29

6126.32

6570.00

6806.16

6806.74

6587.38

5883.92

5080.80

4226.09

4028.08

Global effective --includes 4088.78
dust and incidence
effects-- (Gef) [kWh/m2]

4680.68

5517.79

5785.50

6178.62

6381.80

6390.18

6209.93

5566.41

4802.06

4009.44

3817.76

Global effective plus
adjacent
shading (Gefsa)
[kWh/m2]

2406.12

3760.18

5479.04

5785.50

6178.62

6381.80

6390.18

6209.93

5566.34

4387.68

2659.75

2036.63

Global effective plus
adjacent
and back shading
(Gefsayp) [kWh/m2]

2406.12

3760.18

5479.04

5785.50

6178.62

6381.80

6390.18

6209.93

5566.34

4387.68

2659.75

2036.63

Global effective plus
adjacent
and back shading, and
spectral correction
(Gefsaypce) [kWh/m2]

2461.81

3866.76

5588.38

5877.23

6184.35

6327.32

6338.94

6213.49

5670.36

4529.69

2747.70

2085.43

Global (G) [kWh/m2]

73253.24

30859.40

120991.10

47005.40

108269.30 173239.72

117443.49 130778.60 133296.07 138971.69 135515.99

53874.53

176316.81

57932.67

191714.73

55135.78

56078.03

54339.13

189819.49 196507.20 192618.26

115877.40 93861.40

49149.15

170110.69

40705.70

53093.51

25720.87

140420.37 82430.99

42315.49

19969.30

64648.47

Energy yields

79805.37

130367.43 126628.55 139347.71

140767.16

146705.84 143943.46

Simulation powered by SISIFO software - www.sisifo.info - Instituto de Energía Solar - UPM

124994.58 102461.93 58384.20

46425.32
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Detailed results. Electric energies
Generated by: SISIFO v2
500

300

200

100

0
Ja
n
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r
Ju
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O
ct

Energy [kWh/kWp]

400

S
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Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Energy based on nominal
DC power
(EDCSP) [kWh/kWp]

76.32

108.23

173.16

176.25

191.46

189.78

196.24

192.59

169.99

140.42

82.37

64.65

EDCSP energy less
mismatch losses,
power below the nominal
one, and other effects
(EDCPP) [kWh/kWp]

71.74

101.74

162.77

165.67

179.97

178.39

184.46

181.04

159.79

132.00

77.43

60.77

EDCPP energy less
temperature losses
(EDCPT) [kWh/kWp]

73.53

102.41

159.43

159.92

170.34

165.60

168.95

166.34

149.97

127.17

77.80

62.50

EDCPD energy less the
losses in DC
wiring (EDCPC)
[kWh/kWp]

73.44

102.17

158.85

159.35

169.74

165.03

168.37

165.77

149.48

126.84

77.70

62.44

DC energy at the
inverter's input
--includes inverter
saturation an irradiance
threshold-- (EDC)
[kWh/kWp]

73.44

102.17

158.85

159.35

169.74

165.03

168.37

165.77

149.48

126.84

77.70

62.44

AC energy at the
inverter's output
(EACAC) [kWh/kWp]

243.49

258.41

297.84

333.59

353.67

389.40

371.11

351.92

305.65

297.73

240.89

243.45

AC energy at the input of
the LV/MV
transformer (EAC)
[kWh/kWp]

237.93

252.50

291.02

325.95

345.58

380.50

362.62

343.87

298.66

290.92

235.39

237.89

AC energy at the output of 237.93
the LV/MV
transformer (EACMTAC)
[kWh/kWp]

252.50

291.02

325.95

345.58

380.50

362.62

343.87

298.66

290.92

235.39

237.89

AC energy at the input of
the MV/HV
transformer (EACMT)
[kWh/kWp]

237.93

252.50

291.02

325.95

345.58

380.50

362.62

343.87

298.66

290.92

235.39

237.89

AC energy at the output of 237.93
the MV/HV
transformer (EACATAC)
[kWh/kWp]

252.50

291.02

325.95

345.58

380.50

362.62

343.87

298.66

290.92

235.39

237.89

Final AC energy in HV
after discounting
the HV wiring losses
(EACAT) [kWh/kWp]

252.50

291.02

325.95

345.58

380.50

362.62

343.87

298.66

290.92

235.39

237.89

237.93
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Detailed results. Electric energies

Detailed results. Electric energies
Generated by: SISIFO v2

12.5

12.5

Energy [kWh/kWp]

15

10

7.5

5

10

7.5

5

2.5

0

0
1
84
16
7
25
0
33
3

2.5

Ja
n
Ap
r
Ju
l
O
ct

Energy [kWh/kWp]

Generated by: SISIFO v2
15

S

S

Jan

Feb

Mar

Apr

May

Jun

Jul

Aug

Sep

Oct

Nov

Dec

Energy based on nominal
DC power
(EDCSP) [kWh/kWp]

2.46

3.87

5.59

5.87

6.18

6.33

6.33

6.21

5.67

4.53

2.75

2.09

EDCSP energy less
mismatch losses,
power below the nominal
one, and other effects
(EDCPP) [kWh/kWp]

2.31

3.63

5.25

5.52

5.81

5.95

5.95

5.84

5.33

4.26

2.58

1.96

EDCPP energy less
temperature losses
(EDCPT) [kWh/kWp]

2.37

3.66

5.14

5.33

5.49

5.52

5.45

5.37

5.00

4.10

2.59

2.02

EDCPD energy less the
losses in DC
wiring (EDCPC)
[kWh/kWp]

2.37

DC energy at the
inverter's input
--includes inverter
saturation an irradiance
threshold-- (EDC)
[kWh/kWp]

2.37

AC energy at the
inverter's output
(EACAC) [kWh/kWp]

7.85

AC energy at the input of
the LV/MV
transformer (EAC)
[kWh/kWp]

7.68

3.65

3.65

9.23

9.02

AC energy at the output of 7.68
the LV/MV
transformer (EACMTAC)
[kWh/kWp]

9.02

AC energy at the input of
the MV/HV
transformer (EACMT)
[kWh/kWp]

7.68

9.02

Final AC energy in HV
after discounting
the HV wiring losses
(EACAT) [kWh/kWp]

7.68

9.02

5.12

5.12

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

5.31

5.31

11.12

10.87

10.87

10.87

10.87

5.48

5.48

11.41

11.15

11.15

11.15

11.15

5.50

5.50

12.98

12.68

12.68

12.68

12.68

5.43

5.43

11.97

11.70

11.70

11.70

11.70

5.35

5.35

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09
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4.98

4.98

10.19

9.96

9.96

9.96

9.96

4.09

4.09

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

2.59

2.59

8.03

7.85

7.85

7.85

7.85

2.01

2.01

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67
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EDCSP
energy less
mismatch
losses,
power
below the
Energy
nominal
based on
one, and
nominal DC other
power
effects
(EDCSP)
(EDCPP)
[kWh/kWp] [kWh/kWp]

DC energy
at the
inverter's
input
--includes
EDCPD
inverter
energy less saturation
EDCPP
energy less
the losses
an
temperature in DC
irradiance
losses
wiring
threshold-(EDCPT)
(EDCPC)
(EDC)
[kWh/kWp] [kWh/kWp] [kWh/kWp]

Final
energ
AC energy
HV a
AC energy
AC energy
AC energy
at the input at the
disco
AC energy
at the input at the
of the
output of
of the
output of
the H
at the
inverter's
LV/MV
the LV/MV
MV/HV
the MV/HV wirin
output
transformer transformer transformer transformer losse
(EACAC)
(EAC)
(EACMTAC) (EACMT)
(EACATAC) (EAC
[kWh/kWp] [kWh/kWp] [kWh/kWp] [kWh/kWp] [kWh/kWp] [kWh

1

2.32

2.18

2.24

2.23

2.23

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

2

2.32

2.18

2.24

2.23

2.23

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

3

2.32

2.18

2.24

2.23

2.23

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

4

2.35

2.20

2.26

2.26

2.26

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

5

2.35

2.20

2.26

2.26

2.26

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

6

2.36

2.21

2.27

2.27

2.27

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

7

2.36

2.22

2.28

2.28

2.28

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

8

2.36

2.22

2.28

2.28

2.28

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

9

2.36

2.22

2.28

2.28

2.28

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

10

2.38

2.24

2.29

2.29

2.29

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

11

2.40

2.26

2.31

2.31

2.31

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

12

2.41

2.27

2.32

2.32

2.32

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

13

2.41

2.27

2.32

2.32

2.32

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

14

2.41

2.27

2.32

2.32

2.32

7.85

7.67

7.67

7.67

7.67

7.67

15

2.43

2.29

2.35

2.34

2.34

7.85

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

16

2.45

2.31

2.36

2.36

2.36

7.85

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

17

2.46

2.32

2.37

2.37

2.37

7.85

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

18

2.47

2.32

2.38

2.38

2.38

7.85

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

19

2.49

2.34

2.39

2.39

2.39

7.85

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

20

2.49

2.34

2.39

2.39

2.39

7.85

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

21

2.51

2.36

2.42

2.41

2.41

7.85

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

22

2.53

2.38

2.43

2.43

2.43

7.85

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

23

2.53

2.38

2.44

2.43

2.43

7.85

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

24

2.55

2.40

2.46

2.45

2.45

7.85

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

25

2.56

2.41

2.47

2.46

2.46

7.85

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

Simulation powered by SISIFO software - www.sisifo.info - Instituto de Energía Solar - UPM

16 / 25

Simulation of photovoltaic system

2.48

7.85

Simulation of photovoltaic system

26

2.59

2.43

2.49

2.48

7.68

7.68

7.68

27

2.59

2.43

2.49

2.49

2.49

7.85

7.68

7.68

7.68

28

2.60

2.45

2.51

2.50

2.50

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

65

5.86

5.51

5.37

5.35

5.35

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

7.68

7.68

66

5.84

5.49

5.35

5.33

5.33

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

7.68

7.68

67

5.82

5.47

5.34

5.32

5.32

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

7.68

29

2.64

2.48

2.53

2.53

2.53

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

68

5.79

5.44

5.31

5.29

5.29

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

30

2.65

2.49

2.55

2.55

2.55

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

69

5.76

5.42

5.29

5.27

5.27

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

31

2.67

2.51

2.57

2.57

2.57

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

70

5.74

5.39

5.27

5.25

5.25

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

32

3.54

3.32

3.35

3.35

3.35

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

71

5.70

5.36

5.25

5.23

5.23

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

33

3.55

3.33

3.37

3.36

3.36

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

72

5.67

5.33

5.22

5.20

5.20

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

34

3.57

3.36

3.38

3.38

3.38

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

73

5.64

5.30

5.19

5.17

5.17

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

35

3.58

3.37

3.40

3.39

3.39

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

74

5.64

5.30

5.19

5.17

5.17

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

36

3.60

3.39

3.42

3.41

3.41

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

75

5.61

5.27

5.16

5.15

5.15

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

37

3.64

3.42

3.45

3.44

3.44

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

76

5.59

5.25

5.15

5.13

5.13

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

38

3.68

3.46

3.49

3.48

3.48

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

77

5.56

5.22

5.12

5.10

5.10

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

39

3.69

3.47

3.50

3.49

3.49

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

78

5.53

5.19

5.10

5.08

5.08

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

40

3.74

3.52

3.54

3.54

3.54

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

79

5.49

5.16

5.07

5.05

5.05

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

41

3.74

3.52

3.54

3.53

3.53

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

80

5.48

5.15

5.05

5.04

5.04

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

42

3.78

3.55

3.58

3.57

3.57

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

81

5.44

5.12

5.03

5.01

5.01

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

43

3.80

3.57

3.60

3.59

3.59

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

82

5.41

5.09

5.00

4.98

4.98

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

44

3.81

3.58

3.61

3.60

3.60

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

83

5.38

5.06

4.97

4.96

4.96

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

45

3.84

3.61

3.63

3.62

3.62

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

84

5.35

5.03

4.95

4.93

4.93

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

46

3.87

3.64

3.66

3.65

3.65

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

85

5.32

5.00

4.92

4.90

4.90

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

47

3.89

3.65

3.68

3.67

3.67

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

86

5.29

4.97

4.89

4.88

4.88

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

48

3.91

3.68

3.70

3.69

3.69

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

87

5.26

4.95

4.88

4.86

4.86

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

49

3.95

3.72

3.74

3.73

3.73

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

88

5.24

4.92

4.85

4.84

4.84

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

50

3.98

3.74

3.76

3.75

3.75

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

89

5.21

4.90

4.83

4.81

4.81

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

51

4.01

3.77

3.79

3.78

3.78

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

90

5.18

4.87

4.80

4.79

4.79

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

52

4.05

3.81

3.83

3.82

3.82

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

91

6.23

5.86

5.62

5.60

5.60

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

53

4.07

3.82

3.84

3.83

3.83

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

92

6.20

5.83

5.59

5.57

5.57

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

54

4.10

3.85

3.87

3.86

3.86

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

93

6.16

5.79

5.56

5.54

5.54

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

55

4.13

3.88

3.90

3.89

3.89

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

94

6.14

5.77

5.54

5.52

5.52

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

56

4.14

3.90

3.91

3.90

3.90

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

95

6.14

5.77

5.55

5.53

5.53

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

57

4.18

3.93

3.95

3.94

3.94

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

96

6.11

5.74

5.52

5.50

5.50

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

58

4.20

3.94

3.96

3.95

3.95

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

97

6.09

5.73

5.51

5.49

5.49

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

59

4.21

3.96

3.97

3.96

3.96

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

98

6.06

5.70

5.48

5.46

5.46

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

60

5.87

5.51

5.36

5.34

5.34

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

99

6.03

5.67

5.46

5.44

5.44

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

61

5.85

5.50

5.35

5.33

5.33

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

100

6.00

5.64

5.44

5.42

5.42

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

62

5.89

5.54

5.39

5.37

5.37

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

101

5.99

5.63

5.42

5.40

5.40

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

63

5.89

5.53

5.39

5.36

5.36

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

102

5.96

5.60

5.40

5.38

5.38

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

64

5.87

5.52

5.38

5.35

5.35

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

103

5.93

5.58

5.38

5.36

5.36

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

Simulation powered by SISIFO software - www.sisifo.info - Instituto de Energía Solar - UPM

17 / 25

Simulation powered by SISIFO software - www.sisifo.info - Instituto de Energía Solar - UPM

18 / 25

Simulation of photovoltaic system

Simulation of photovoltaic system

104

5.90

5.55

5.36

5.34

5.34

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

143

6.04

5.68

5.39

5.37

5.37

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

105

5.88

5.53

5.33

5.32

5.32

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

144

6.03

5.66

5.37

5.36

5.36

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

106

5.85

5.50

5.31

5.29

5.29

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

145

6.01

5.65

5.36

5.34

5.34

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

107

5.83

5.48

5.29

5.27

5.27

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

146

6.00

5.64

5.35

5.33

5.33

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

108

5.80

5.45

5.27

5.25

5.25

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

147

5.98

5.62

5.34

5.32

5.32

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

109

5.78

5.44

5.26

5.24

5.24

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

148

5.97

5.61

5.33

5.31

5.31

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

110

5.76

5.41

5.24

5.22

5.22

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

149

5.96

5.60

5.32

5.30

5.30

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

111

5.74

5.39

5.22

5.20

5.20

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

150

5.94

5.59

5.31

5.29

5.29

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

112

5.71

5.37

5.20

5.18

5.18

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

151

5.95

5.60

5.32

5.30

5.30

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

113

5.69

5.35

5.18

5.16

5.16

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

152

6.40

6.02

5.57

5.55

5.55

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

114

5.67

5.33

5.16

5.15

5.15

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

153

6.39

6.01

5.57

5.55

5.55

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

115

5.65

5.31

5.15

5.13

5.13

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

154

6.40

6.01

5.58

5.56

5.56

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

116

5.63

5.29

5.13

5.11

5.11

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

155

6.39

6.00

5.57

5.55

5.55

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

117

5.61

5.27

5.11

5.09

5.09

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

156

6.38

5.99

5.56

5.54

5.54

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

118

5.59

5.25

5.09

5.08

5.08

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

157

6.37

5.98

5.55

5.53

5.53

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

119

5.57

5.23

5.08

5.06

5.06

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

158

6.36

5.98

5.55

5.53

5.53

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

120

5.55

5.21

5.06

5.05

5.05

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

159

6.35

5.97

5.54

5.52

5.52

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

121

6.47

6.08

5.73

5.71

5.71

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

160

6.34

5.96

5.53

5.51

5.51

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

122

6.45

6.06

5.71

5.69

5.69

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

161

6.34

5.96

5.53

5.51

5.51

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

123

6.42

6.04

5.69

5.67

5.67

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

162

6.33

5.95

5.52

5.50

5.50

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

124

6.41

6.03

5.68

5.66

5.66

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

163

6.32

5.94

5.52

5.50

5.50

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

125

6.39

6.01

5.67

5.64

5.64

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

164

6.32

5.94

5.51

5.49

5.49

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

126

6.37

5.99

5.65

5.63

5.63

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

165

6.31

5.93

5.51

5.49

5.49

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

127

6.34

5.96

5.63

5.61

5.61

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

166

6.31

5.93

5.51

5.49

5.49

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

128

6.32

5.94

5.61

5.59

5.59

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

167

6.30

5.93

5.50

5.49

5.49

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

129

6.30

5.92

5.59

5.57

5.57

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

168

6.30

5.92

5.50

5.48

5.48

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

130

6.28

5.91

5.58

5.56

5.56

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

169

6.30

5.92

5.50

5.48

5.48

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

131

6.26

5.89

5.56

5.54

5.54

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

170

6.30

5.92

5.50

5.48

5.48

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

132

6.24

5.86

5.55

5.53

5.53

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

171

6.30

5.92

5.50

5.48

5.48

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

133

6.22

5.85

5.53

5.51

5.51

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

172

6.29

5.92

5.50

5.48

5.48

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

134

6.20

5.83

5.51

5.49

5.49

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

173

6.29

5.92

5.50

5.48

5.48

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

135

6.18

5.81

5.50

5.48

5.48

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

174

6.29

5.92

5.50

5.48

5.48

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

136

6.16

5.79

5.48

5.46

5.46

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

175

6.29

5.92

5.50

5.48

5.48

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

137

6.14

5.77

5.47

5.45

5.45

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

176

6.30

5.92

5.50

5.48

5.48

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

138

6.12

5.75

5.45

5.43

5.43

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

177

6.30

5.92

5.50

5.48

5.48

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

139

6.10

5.74

5.44

5.42

5.42

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

178

6.30

5.92

5.50

5.48

5.48

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

140

6.09

5.72

5.42

5.41

5.41

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

179

6.30

5.92

5.50

5.48

5.48

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

141

6.07

5.71

5.41

5.39

5.39

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

180

6.31

5.93

5.50

5.49

5.49

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

142

6.05

5.69

5.40

5.38

5.38

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

181

6.31

5.93

5.51

5.49

5.49

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80
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182

6.20

5.83

5.35

5.33

5.33

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

221

6.06

5.69

5.25

5.23

5.23

11.35

183

6.20

5.83

5.36

5.34

5.34

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

222

6.08

5.71

5.26

5.25

5.25

11.35

184

6.21

5.84

5.36

5.34

5.34

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

223

6.10

5.73

5.28

5.26

5.26

11.35

185

6.22

5.84

5.36

5.35

5.35

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

224

6.12

5.75

5.30

5.28

5.28

11.35

186

6.22

5.85

5.37

5.35

5.35

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

225

6.14

5.77

5.31

5.29

5.29

11.35

187

6.23

5.86

5.37

5.36

5.36

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

226

6.16

5.79

5.33

5.31

5.31

188

6.24

5.86

5.38

5.36

5.36

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

227

6.18

5.81

5.34

5.32

189

6.24

5.87

5.39

5.37

5.37

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

228

6.20

5.83

5.36

5.34

190

6.25

5.88

5.39

5.38

5.38

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

229

6.23

5.85

5.38

191

6.26

5.89

5.40

5.38

5.38

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

230

6.25

5.88

5.40

192

6.27

5.90

5.41

5.39

5.39

13.10

12.80

12.80

12.80

12.80

12.80

231

6.28

5.90

5.41

5.40

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

5.32

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

5.34

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

5.36

5.36

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

5.38

5.38

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

5.40

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

193

6.25

5.88

5.39

5.37

5.37

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

232

6.29

5.91

5.42

5.40

5.40

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

194

6.27

5.89

5.40

5.38

5.38

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

233

6.31

5.93

5.44

5.42

5.42

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

195

6.28

5.90

5.41

5.39

5.39

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

234

6.34

5.96

5.46

5.44

5.44

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

196

6.29

5.91

5.42

5.40

5.40

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

235

6.35

5.97

5.47

5.45

5.45

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

197

6.30

5.93

5.43

5.41

5.41

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

236

6.37

5.99

5.49

5.47

5.47

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

198

6.32

5.94

5.44

5.42

5.42

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

237

6.40

6.01

5.51

5.49

5.49

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

199

6.33

5.95

5.45

5.43

5.43

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

238

6.43

6.04

5.53

5.51

5.51

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

200

6.35

5.97

5.46

5.44

5.44

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

239

6.46

6.07

5.55

5.53

5.53

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

201

6.36

5.98

5.47

5.45

5.45

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

240

6.48

6.09

5.57

5.55

5.55

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

202

6.38

5.99

5.48

5.47

5.47

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

241

6.52

6.12

5.60

5.58

5.58

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

203

6.39

6.01

5.50

5.48

5.48

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

242

6.55

6.16

5.62

5.60

5.60

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

204

6.40

6.01

5.50

5.48

5.48

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

243

6.58

6.19

5.65

5.63

5.63

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

205

6.42

6.03

5.51

5.49

5.49

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

244

5.29

4.98

4.70

4.69

4.69

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

206

6.43

6.05

5.53

5.51

5.51

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

245

5.32

5.00

4.72

4.71

4.71

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

207

6.45

6.06

5.54

5.52

5.52

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

246

5.34

5.02

4.74

4.73

4.73

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

208

6.47

6.08

5.56

5.54

5.54

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

247

5.36

5.04

4.76

4.74

4.74

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

209

6.47

6.09

5.56

5.54

5.54

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

248

5.39

5.06

4.78

4.76

4.76

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

210

6.49

6.10

5.57

5.55

5.55

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

249

5.41

5.09

4.80

4.78

4.78

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

211

6.51

6.12

5.59

5.56

5.56

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

250

5.44

5.11

4.82

4.80

4.80

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

212

6.53

6.14

5.60

5.58

5.58

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

251

5.46

5.13

4.84

4.82

4.82

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

213

5.90

5.54

5.12

5.11

5.11

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

252

5.48

5.15

4.85

4.84

4.84

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

214

5.92

5.56

5.14

5.12

5.12

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

253

5.51

5.18

4.87

4.86

4.86

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

215

5.94

5.58

5.15

5.14

5.14

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

254

5.52

5.19

4.88

4.86

4.86

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

216

5.96

5.60

5.17

5.15

5.15

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

255

5.55

5.21

4.90

4.89

4.89

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

217

5.97

5.62

5.18

5.16

5.16

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

256

5.58

5.24

4.93

4.91

4.91

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

218

5.99

5.63

5.20

5.18

5.18

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

257

5.61

5.27

4.95

4.93

4.93

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

219

6.02

5.65

5.21

5.20

5.20

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

258

5.64

5.30

4.98

4.96

4.96

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

220

6.04

5.68

5.23

5.21

5.21

11.35

11.09

11.09

11.09

11.09

11.09

259

5.66

5.32

4.99

4.98

4.98

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39
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260

5.02

5.00

5.00

9.61
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5.69

5.35

9.39

9.39

9.39

261

5.72

5.38

5.04

5.03

5.03

9.61

9.39

9.39

9.39

262

5.76

5.41

5.07

5.05

5.05

9.61

9.39

9.39

9.39

263

5.78

5.43

5.09

5.07

5.07

9.61

9.39

9.39

9.39

264

5.81

5.46

5.12

5.10

5.10

9.61

9.39

9.39

9.39

265

5.82

5.47

5.12

5.10

5.10

9.61

9.39

9.39

266

5.85

5.50

5.15

5.13

5.13

9.61

9.39

267

5.89

5.54

5.18

5.16

5.16

9.61

9.39

268

5.93

5.57

5.21

5.19

5.19

9.61

269

5.96

5.61

5.24

5.22

5.22

9.61

270

6.00

5.64

5.27

5.25

5.25

9.61

271

6.04

5.68

5.30

5.28

5.28

9.61

9.39

9.39

9.39

272

6.08

5.71

5.33

5.31

5.31

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

299

4.35

4.09

3.94

3.93

3.93

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

9.39

9.39

300

4.33

4.07

3.92

3.91

3.91

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

9.39

9.39

301

4.30

4.04

3.89

3.88

3.88

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

9.39

9.39

302

4.25

4.00

3.86

3.85

3.85

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

9.39

9.39

303

4.22

3.96

3.83

3.82

3.82

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

9.39

9.39

9.39

304

4.21

3.95

3.81

3.80

3.80

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

9.39

9.39

9.39

9.39

305

3.02

2.84

2.84

2.84

2.84

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

9.39

9.39

9.39

9.39

306

2.99

2.81

2.82

2.81

2.81

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

307

2.99

2.81

2.81

2.81

2.81

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

308

2.93

2.76

2.76

2.76

2.76

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

309

2.93

2.75

2.76

2.76

2.76

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

9.39

9.39

310

2.92

2.74

2.75

2.75

2.75

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

9.39

9.39

311

2.88

2.71

2.72

2.72

2.72

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

273

6.11

5.74

5.35

5.33

5.33

9.61

9.39

9.39

9.39

9.39

9.39

312

2.88

2.70

2.71

2.71

2.71

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

274

4.54

4.27

4.13

4.12

4.12

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

313

2.86

2.69

2.70

2.69

2.69

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

275

4.57

4.29

4.15

4.14

4.14

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

314

2.82

2.65

2.66

2.66

2.66

7.86

7.68

7.68

7.68

7.68

7.68

276

4.59

4.31

4.17

4.16

4.16

9.60

9.38

9.38

9.38

9.38

9.38

315
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Simulation of photovoltaic system
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Solar-Log 300 Meter con convertidor de corriente de 100 A abierto

1.1

Funcionamiento

Para registrar los valores de consumo, los circuitos de corriente que desee controlar se deben
equipar con un convertidor de corriente. Para montar estos convertidores se recomienda la caja de
fusibles, pues así se puede medir el flujo de corriente de forma centralizada.
El Solar-Log™ Meter puede medir el flujo de corriente con los convertidores conectados. Los
valores de tensión se pueden guardar o son registrados por el inversor, pudiendo determinar así el
Solar-Log™ los rendimientos de los circuitos de corriente.

1.2

Campo de aplicación

Los aparatos Solar-Log™ Meter son ideales para registrar y visualizar el autoconsumo. Con los seis
convertidores de corriente disponibles se pueden medir fácilmente circuitos de corriente completos
en una casa como, por ejemplo, iluminación, calefacción, salón, zona exterior...
Los convertidores de corriente se deben instalar de tal forma que sólo se mida el conductor bajo
tensión (L). Los cables de varios hilos no se pueden medir en conjunto.
Por norma general, los convertidores de corriente se instalan directamente en la caja de fusibles
en las salidas de los fusibles que desee controlar. Los convertidores de corriente también pueden
registrar consumidores trifásicos. Para ello, se deben equipar las tres fases L1 - L3 con un convertidor
cada una.

3

4

Instalación

2 Instalación

Los CT se colocan generalmente en el armario de contadores o en las salidas de fusibles.

Tres convertidores de corriente de 16 A en la caja de fusibles
Los convertidores de corriente pueden registrar consumidores y unidades de producción:

 Consumidores monofásicos
 Consumidores trifásicos
 Consumo total
 Generadores monofásicos (modo de inversor)
 Generadores trifásicos
 Instalación generadora completa
Los siguientes esquemas de circuitos deben representar la implementación de escenarios de
aplicación típicos:

2.1
2.1.1

6

Registro de consumidores
Registro de consumidores monofásicos

Instalación

Instalación

2.1.2 Registro de consumidores trifásicos

2.2 Registro de generadores
2.2.1 Registro de generadores monofásicos

2.1.3 Registro de consumo total
2.2.2 Registro de generadores trifásicos

7

8

Instalación

Visualización de los resultados de medición

3 Visualización de los resultados de
medición

2.2.3 Registro de la instalación generadora completa

Los valores de producción y de consumo que registra el Solar-Log™ Meter se visualizan en el
Solar-Log™ de manera comparable a los inversores y contadores.

2.3 Limitaciones
No siempre es recomendable registrar el consumo total con los convertidores de corriente debido a
las tolerancias de los convertidores.
Si, por ejemplo, en Alemania, se realiza una regulación de la gestión energética con autoconsumo, el
consumo se debe registrar con un contador S0 o RS485. Así, los seis convertidores están disponibles
para el registro detallado de los circuitos de corriente.

Visualización del resumen de consumo: todos los consumidores se visualizan en conjunto

9

10

Visualización de los resultados de medición

Visualización del consumo en la vista de subconsumo: se visualizan los diferentes consumidores

Solare Datensysteme GmbH

El derecho de copyright de estas instrucciones

Fuhrmannstraße 9

permanece en el fabricante. No se debe

72351 Geislingen-Binsdorf

reproducir de ninguna forma ni procesar, copiar
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o difundir ninguna parte de estas instrucciones
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Visualización ampliada de subconsumidores: aquí se pueden analizar los diferentes consumidores con mucha
precisión.
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fabricante y, por lo tanto, están reconocidas.

10.6 FRED INDUSTRIAL
INDEX

1.- MÈTODE DIMENSIONAT DE LES CAMBRES
2.- RESUM D’EQUIPS I TUBERIES

ANNEX
A
MEMÒRIA
PER
A
L’EXECUCIÓ
DE
INSTAL·LACIÓNS DE FRED INDUSTRIAL ALBERG MARE
DE DEU DE MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut

1.-MÈTODE DIMENSIONAT DE LES CAMBRES
A = 2 (2,0 x 1,5) + 2 (2,25 x 2,0) + 2 (2,25 x 2,0)= 30,00 m

2

1.1.- Especificacions constructives.
La cambra necessària per a aquest ús està constituïda per planxes de poliuretà reforçades amb contraxapat unides
entre sí, que assegura una bona estanqueïtat. El grossor d’aquestes varia en funció de la temperatura i de l’ús al que
estan destinades cadascuna de les cambres.

ZONA DE CAMBRES

28,50 m

7,50 m

3

C.F. 2

14,25 m

3

6,75 m

3

C.F. Congelats

2.2.- Càrrega de producte.

3

C.F. 1

Qt= 0,348 x 30,00x(30-7) = 240,12 kcal / dia

És el calor necessari evacuar de la càrrega que s’introdueix en la cambra degut a que dita càrrega entra a una
temperatura superior a la que es manté en l’interior de la cambra.

Es calcula segons l’expressió :
1.2.- Càlcul del coeficient U del tancament de la cambra i determinació de l’espessor òptim d’aïllament.
2

Qp= Qr + Qe

El guany de calor per transmissió de les parets de la cambra no podrà superar un valor de 8 kcal /h.m . Per tant el valor
de U serà de :
Qr = càrrega refredament del producte.
Qe = càrrega embalatge.

Guany de calor per transmissió de la cambra:
Q=U A (Te-Ti)

Qr = M cpi (Ti-Tf) = 4000 x 0,72 x (30-7) = 66.240 kcal/dia
Especificació de disseny
La càrrega de l’embalatge se sol estimar com el 10 % de Qr.

2

Q/A=U (Te-Ti) = 8 kcal /h.m .

Qe = 0,1 x 66.240 = 6.624 kcal/dia

Coeficient de transmissió:
2

U = 8/(30-7) = 0,348 kcal /h.m .C.

L’espessor dels pannells prefabricats es determinarà de la següent forma:

2.3. Càrregues internes.
Les càrregues internes són aproximadament el 15 % de les càrregues de transmissió.

1/U =E R , 1 / 0,348 = 0,26 + e / 0,02 ;

e= 0,052 m

2

aire interior i exterior.............0,26 h.m .C/kcal
2.4.- Càrregues d’infiltració.

2

aïllant ...................................e / 0,02 h.m .C/kcal

Aportacions ocasionades per les infiltracions degut cada cop que s’obre la cambra.
La planxa del terra té un espessor similar a la de les parets i el sostre en aquest cas, i és de 7 i 15 centímetres, ja que
aquest és l’espessor dels pannells que utilitzarem degut a que s’apropen molt a l’espessor que s’ha obtingut per càlcul.

Renovacions /dia = 1
V = volum de la cambra = 6,75 m^3.

2.- CÀLCUL DE LES CÀRREGUES DE REFRIGERACIÓ.

Te = 30 ºC ,Hr = 65 % , We = 0,0175 kg aigua / kg aire sec
Ti = 7 ºC, Hr= 90%, Wi = 0,0056 kg aigua / kg aire sec

2.1.- Càrregues per transmissió.

Qs = 0,29 x V x (Te -Ti ) =0,29 x 6,75 x (30 – 7 ) = 41,68 kcal/dia
Ql = 718 x V x (We – Wi) = 718 x 6,75 x (0,0175 –0,0056 ) = 57,67 kcal/dia

El càlcul de la càrrega de transmissió s’ha realitzat en les condicions més desfavorables, considerant que tot l’espai que
voreja a la cambra es troba a una temperatura de 30 ºC.

Qi/v = Qs + Ql = 41,68 + 57,67= 99,35 kcal/dia

2

Coeficient global de transmissió de calor U=0,348 kcal /h.m .C.
Càrrega de transmissió: Qt = U A (Te-Ti)

2.5.- Resum càrregues totals.

Qt = Qt + Qi + Qp + Qi/v

Per qüestions de seguretat se li aplicarà un coeficient de seguretat, que en aquest serà del 15 % a la càrrega total,
resultant:

Qt`= Qt x 0,15 + Qt (kcal/dia)

ZONA DE CAMBRES

28,50 m

3

C.F. 1

7,50 m

3

C.F. 2

14,25 m

3

6,75 m

3

C.F. Congelats

REFRIGERACIO CAMBRES
DESCRIPCIÓ

MODEL m

3

TEMPERATURA ºC

FRIGOR.

C.F.1

7,50

+2ºC / +4ºC

712 W/h

C.F. 2

14,25

-1ºC / +1ºC

1.615 W/h

TOTAL

2.327 W/h

CAMBRA CONGELACIO
DESCRIPCIÓ
C.F. Congelats

MODEL m

3

6,75

2.- RESUM DELS EQUIPS I TUBERIES

TEMPERATURA ºC
-23ºC / -25ºC

FRIGOR.
1.453 W/h

27/2/2019

Calculadora frigorífica

27/2/2019

Ficha
técnica:
BSH-NF-1034
Equipos
frigoríficos
Selección

Condiciones de
cálculo

Prestaciones

Calculadora frigorífica

Cámara frigorífica

Marca de equipos:

INTARCON

Modelo de equipo:

BSH-NF-1034

Tipo de cámara

Cámara frigorífica modular
Espesor de aislamiento:

Descripción:

Aislamiento del suelo

Equipo frigorífico partido de temperatura negativa en
construcción horizontal .

Largo (interior):

2,25 m

Fondo (interior):

1,50 m

Alto (interior):

2,00 m

Volumen interior:

6.75 m³

Temperatura interior:
Temperatura ambiente:

-20.0 ºC
35.0 ºC

Humedad relativa interior:
Altitud:

Potencia absorbida:

1,14 kW

Intensidad nominal:

6,2 A

Intensidad máxima:

11,2 A

Refrigerante:
Alimentación eléctrica:

550 m³/h

Conservación a temperatura negativa

Tipo de producto

GENERICO BAJA TEMPERATURA

0m

848 W

Caudal de aire condensador:

575 m³/h

R404A

Carga de refrigerante:

0,9 kg

230V.1.5

Rendimiento COP total:

0,74 W/W

Carga de producto

80 %

Calor específico:

3.5 kJ/kg·K

Calor de respiración:

0.0 kJ/kg

Calor específico congelado:

1.8 kJ/kg·K

Densidad de carga:

250 kg/m³

Carga total:

435 mm

Alto:

416 mm

Peso:

52 kg

Nivel de presión sonora a 10m:

Largo:

600 mm

Ancho:

418 mm

Alto:

200 mm

Peso:

16 kg

Temperatura interior:
Consumo anual de electricidad
(Q):

http://intarcon.calcooling.com/#equipment

-2.0 ºC

1688 kg

Rotación diaria:

169 kg/24h

-5.0 ºC

Altitud:
35.0 ºC

0m

Humedad relativa ambiente:

25 %

Pared:

Poliuretano inyectado [0.025 W/mK]

área:

17.4 m²

espesor:

150 mm

Techo:

Poliuretano inyectado [0.025 W/mK]

área:

4.0 m²

espesor:

150 mm

Poliuretano inyectado [0.025 W/mK]

área:

4.0 m²

espesor:

150 mm

Poliuretano inyectado [0.025 W/mK]

área:

2.0 m²

espesor:

113 mm

Ventilación natural

Aperturas diarias de puerta:

Resistencia de
puerta

Potencia unitaria:

Desescarche

Tipo de desescarche:

Ventiladores

Caudal de aire:

Necesidades
frigoríficas

Periodo de cálculo:

19.2 /24h

10 W/m

Renovaciones diarias:

Perímetro:

19.2 /24h

5.2 m

31 dB(A)

Dimensiones del
evaporador

Conexiones frigoríficas:

10 %/24h

en interior de edificio

Puerta:

Ancho:

-20.0 ºC

Contenido en agua:

Suelo:

665 mm

Temperatura de conservación:
Punto de congelación:

Temperatura ambiente:

Aislamiento térmico

-20.0 ºC

90 %

Temperatura de entrada:

Dimensiones del
condensador

Temperatura de cámara:

Humedad de conservación:

Tasa de rotación diaria:

Emplazamiento

Largo:

sí

Aplicación

90.0 %

Potencia frigorífica:

Caudal de aire evaporador:

Parámetros de
Ecodiseño

150 mm

1/4''-1/2''

-20 ºC
6592 kWh

Humedad relativa interior:

90.0 %

Factor de rendimiento energético
estacional (SEPR):

1,07

Potencia frigorífica
necesaria

1/2

Refrigeración del producto:

eléctrico
556 m³/h

0.085 kW

24 h
Producto

4678 kJ

Transmisión de calor:

21057 kJ

Renovación de aire:

14249 kJ

Cargas térmicas:

14025 kJ

TOTAL:

54009 kJ

Tiempo de funcionamiento:

18.0 h

Potencia frigorífica para
conservación del producto:

761 W

http://intarcon.calcooling.com/#coldroom

Potencia eléctrica:

Transmisión
Ventilación
Cargas

Potencia frigorífica total:

833 W

1/1

10.8 AMIDAMENTS I PRESSUPOSTOS

1.1.3.1

Ud

1.1.- Desconexión de acometidas de gas, agua, electricidad
1.1.1.- Instalaciones eléctricas
1.1.1.1

Ud

Desconexión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido
eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1.1.1.2

Ud

1.1.1.3

Ud

Ud

1.1.3.2

1,000

1.1.2.2

Ud

Ud

Ud

6,000

1.1.4.2
5,000

1,000

1,000

Asistencia en los trabajos de desmontaje de las instal·laciones existentes que se deben anular por las
nuevas. Incluye uniónes y acoplamientos de las partes que no se renuevan con los nuevos sistemas.
Control y ayuda en los medios que sean necesarios.
Total Ud ......:

1.1.3.- Instalaciones de gas

Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su ubicación
mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de acometida y
trazado de los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas coloreadas,
sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de
taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Desconexión de la acometida de agua para abastecimiento de la red contra incendios del edificio, con
corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía
suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar
unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1.1.2.3

1.1.4.1

1,000

Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante llave
de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

0,500

1.1.4.- Instalaciones de saneamiento

1.1.2.- Instalaciones de abastecimiento de agua
Ud

1,000

Asistencia en los trabajos de desmontaje de las instal·laciones existentes que se deben anular por las
nuevas. Incluye uniónes y acoplamientos de las partes que no se renuevan con los nuevos sistemas.
Control y ayuda en los medios que sean necesarios.
Total Ud ......:

Legalización de las instalaciónes.
Legalización de los proyectos, certificados finales de obra, pago por parte del industrial adjudicatario
del visado del proyecto al Colegio de Ingenieros, tasas pertinentes y entrega de una copia del
proyecto a la propiedad.
Total Ud ......:

1.1.2.1

Ud

Integración de instalaciones nuevas del edificcio B con las viejas del Edificio A.
Incluye instalacion de electricidad, agua fria, ACS, calefacción, telecomunicaciones, alarma y
saneamiento.
Total Ud ......:

1.1.1.4

Total Ud ......:

Asistencia en los trabajos de desmontaje de las instal·laciones existentes que se deben anular por las
nuevas. Incluye uniónes y acoplamientos de las partes que no se renuevan con los nuevos sistemas.
Control y ayuda en los medios que sean necesarios.
Total Ud ......:

Desconexión de la acometida de la instalación de gas del edificio, con corte del fluido mediante llave
de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

0,500

Ud

1,000

Asistencia en los trabajos de desmontaje de las instal·laciones existentes que se deben anular por las
nuevas. Incluye uniónes y acoplamientos de las partes que no se renuevan con los nuevos sistemas.
Control y ayuda en los medios que sean necesarios.
Total Ud ......:

0,500

2.1.2.2

2.1.- Infraestructura de telecomunicaciones

Ud

2.1.1.- Acometidas
2.1.1.1

Ud

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del
hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.1.1.2

M

2.1.1.3

Ud

Total Ud ......:
2.1.2.3

2.1.2.4

M

Total Ud ......:

3,000

2.1.3.- Equipamiento para recintos
2.1.3.1

2,000

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y el
RITI, RITU o RITM, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4
tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo,
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm,
con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de recubrimiento
superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de la solera y el
prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada 100 cm e hilo
guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos.
Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m ......:

3,000

Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 700x500x120 mm,
para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

50,000

2.1.2.- Canalizaciones de enlace
2.1.2.1

Ud

4,000

Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 700x500x120 mm, para
paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización externa enterrada, de 400x400x400 mm
de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos,
colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido
y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y
remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Ud

2,000

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro de
enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación de hasta 4
PAU, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado
en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de
45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de
recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de
la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados cada
100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de las
tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de tubos.
Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m ......:

Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, ubicada en el punto de entrada inferior del
inmueble, en la canalización de enlace inferior enterrada de 400x400x400 mm de dimensiones
interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación
del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates.
Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Ud

Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de
telecomunicación, de más de 45 puntos de acceso a usuario, en cuarto de 230x200x200 cm,
compuesto de: cuadro de protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y
con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general automático
de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y poder de
corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su
instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal
mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA
de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión
nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10
A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la
infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con
toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma
de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de
tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de
emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en
superficie de 25 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido,
para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación
y sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de
cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

30,000

1,000

2.2.1.4

2.1.4.- Canalizaciones principales
2.1.4.1

M

Suministro e instalación de canalización principal fija en superficie, entre el RITI o RITM inferior y el
RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 30 PAU, formada
por 7 tubos (1 RTV, 2 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra
óptica, 2 reserva) de PVC rígido de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo
guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m ......:

Ud

Total Ud ......:

Ud

2.2.2.1

Ud

30,000

Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por dos cajas de plástico
adyacentes, de 500x300x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cajas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

4,000

Incluso red de distribución interior formada por canalización y cableado para la conducción de las
señales con tubo flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de empotrar,
cajas de derivación y accesorios. Con pantalla y soporte de fijación(incluido tornilleria)
Pantalla manual mural retráctil básica 2m x 2m, formato 1:1. Pantalla mural apta para instalaciones
tanto en la pared como en el techo. Adaptable a otros formatos de proyección: 4:3, 16:9
Soporte universal de techo en color blanco. Ajustable desde 15cm hasta 65cm. Sistema de anclaje de
1 a 4 brazos intercambiables. Fabricado en acero. Peso de hasta 15 kilogramos
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la fuente musical ni las ayudas de albañilería
para instalaciones.
Total Ud ......:

2.1.5.2

M

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda
que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de
PVC flexible, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo
guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.2.2.2

Ud

60,000

2.2.- Audiovisuales
2.2.1.- Red de cables de fibra óptica
2.2.1.1

Ud

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 6 fibras ópticas,
formado por caja mural de acero galvanizado, como registro principal de cables de fibra óptica y 1
módulo óptico de 12 conectores tipo SC simple, de acero galvanizado. Incluso cierre con llave,
accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del armario mural. Colocación de los módulos ópticos. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.2.1.2

M

2.2.1.3

Ud

2,000

2.3.- Calefacción, climatización y A.C.S.
2.3.1.- Instalación frigorífica
2.3.1.1

M

1,000

Línea frigorífica triple realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de
diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y
15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada, tubería para
líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla
de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para descarga de gas mediante tubo de cobre
sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11
mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular
cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento.
Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

60,000
2.3.1.2

Suministro e instalación de punto de distribución de fibra óptica formado por caja de segregación
para fibra óptica, de acero galvanizado, de 80x80x30 mm, con capacidad para fusionar 8 cables.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de la caja. Colocación y fijación de la caja. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

3,000

Instalación de megafonía compuesta de: central de sonido estéreo-mono adaptable a cualquier fuente
musical; 4 reguladores de sonido digitales de 1 canal musical estéreo-mono que permiten regular el
volumen de cada estancia, 18 altavoces de 4", 7 W y 8 Ohm instalados en falso techo; adaptadores
para incorporar elementos de sonido. Incluso red de distribución interior en salas formada por
canalización y cableado para la conducción de las señales con tubo flexible de PVC corrugado y cable
flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de empotrar, cajas de derivación y accesorios.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la fuente musical ni las ayudas de albañilería
para instalaciones.
Total Ud ......:

Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central
holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material
termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

4,000

2.2.2.- Megafonía

2.1.5.- Canalizaciones interiores
2.1.5.1

Suministro e instalación de roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de
superficie. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Ud

Marca de equipos: INTARCON BSHNF1034
Descripción: Equipo frigorífico partido de temperatura negativa en construcción horizontal .
Potencia frigorífica: 848 W Potencia absorbida: 1,14 kW
Intensidad nominal: 6,2 A Intensidad máxima: 11,2 A
Caudal de aire evaporador: 550 m³/h Caudal de aire condensador: 575 m³/h
Refrigerante: R404A Carga de refrigerante: 0,9 kg
Alimentación eléctrica: 230V.1.50Hz Rendimiento COP total: 0,74 W/W
Total Ud ......:

2,000

2.3.1.3

M

60,000

1,000

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8"
de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y
30 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro y
1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 30 mm de
espesor.
Total m ......:

75,000

2.3.1.4

M

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8"
de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior y
30 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro y
0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 30 mm de
espesor.
Total m ......:

2.3.1.5

M

2.3.2.6

100,000

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8" de
diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior y 30
mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8
mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 30 mm de
espesor.
Total m ......:

100,000

2.3.2.- Sistemas de conducción de agua
2.3.2.1

Ud

Ud

2.3.2.7

Total Ud ......:
2.3.2.3

Ud

Ud

Ud

2.3.2.9

M

2.3.2.10

M

2,000

Ud

1,000

1,000

Ud

40,000

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de
vidrio/PP-RCT), de 63 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
10,000

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW,
impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento
clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.3.2.12

40,000

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de
vidrio/PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Total m ......:
2.3.2.11

100,000

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de
vidrio/PP-RCT), de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.

Total m ......:

Colector de distribución de agua, con tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 6" DN 150 mm
de diámetro, de 2 m de longitud, con 3 conexiones de entrada y 3 conexiones de salida, con plancha
flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo.
Incluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y
piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación
de tuberías, accesorios y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocación del aislamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

M

Total m ......:
28,000

Válvula mezcladora termostática de 3 vías, de 1", con ajuste de la salida de agua entre 30°C y 65°C.
Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.3.2.5

2.3.2.8

1,000

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de
vidrio/PP-RCT), de color verde con 4 bandas de color verde oscuro, Aquatherm Green Pipe MF RP,
serie 4, "AQUATHERM", de 32 mm de diámetro exterior y 3,6 mm de espesor, clase 1-2-4/8 bar y clase
5/6 bar, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible
de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios
y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación
de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 105 l, presión máxima 10 bar. Incluso
manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso de expansión. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.3.2.4

M

2,000

Estación elevadora para evacuación de condensados, con depósito de 2,65 litros, alimentación
monofásica a 230 V, consumo de la bomba 75 W, nivel sonoro 47 dBA, protección IP20, cable de
alimentación de 1,7 m con enchufe, cable para conexión de alarma de 1,7 m, manguera flexible de
descarga de 5 m, adaptador de entrada de 19, 32 y 40 mm de diámetro y tornillos para colocación en
pared. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 2 m de
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior
y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos,
contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación
de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Acumulador de A.C.S. de acero con revestimiento epoxídico, de suelo, 1000 l, forro acolchado con
cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección contra corrosión
mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del acumulador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.3.2.2

Ud

1,000

Colector hidráulico modular componible para el montaje en paralelo de grupos hidráulicos de
impulsión directa o de mezcla, de latón, DN 40 mm, presión nominal 16 bar, temperatura máxima
100°C, carcasa para aislamiento térmico y conexiones principales de 1 1/2" y conexiones secundarias
de 1", con soporte mural, bypass con válvula reguladora de presión diferencial de 0,2 bar de
sobrepresión de apertura. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

2.3.2.13

Ud

Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 42 kW, presión máxima de trabajo 6
bar y temperatura máxima de 100°C. Incluso válvulas de corte, manómetros, termómetros, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del interacumulador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.3.2.14

Ud

2.3.2.16

2.3.2.17

2.3.2.18

2.3.2.19

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

2,000

Interacumulador combinado, para producción de A.C.S. y agua para calefacción, de 500 l de
capacidad, altura 1640 mm, diámetro 650 mm, con intercambiador de serpentín para A.C.S. de acero
inoxidable, cuba para calefacción con serpentín, aislamiento térmico de 100 mm de espesor de
espuma blanda de poliuretano libre de CFC con envolvente de poliestireno. Incluso válvulas de corte,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del interacumulador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.3.2.15

2.4.1.1

1,000

Total Ud ......:

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1/2", para roscar.
Total Ud ......:

4,000

Total Ud ......:

4,000

2.4.1.2

Ud

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para roscar.

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1", para roscar.

2.4.1.3
Total Ud ......:

4,000

Total Ud ......:

4,000

Total Ud ......:

4,000

Ud

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 2", para roscar.
Ud

Válvula de retención de latón para roscar de 3/4".

Ud

Suministro e instalación en techo de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo
cruzado, caudal máximo de 2000 m³/h, dimensiones 1100x1030x570 mm y nivel de presión sonora de
48 dBA en campo libre a 4 m, CADB-S 020 "S&P", con caja de acero galvanizado de doble pared, con
aislamiento de fibra de vidrio, clase A1 según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios,
embocaduras de 400 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 90%, clase D
según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con
motores eléctricos monofásicos regulables electrónicamente de 1100 W cada uno, aislamiento F,
protección IP55, caja de bornes externa con protección IP55. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.4.- Sistemas de climatización
2.4.1.- Sistema VRF (Mitsubishi Electric)

2.4.1.5

Ud

1,000

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 2 vías, sistema aireaire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), gama City Multi, modelo PLFY-P40VLMD-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica
nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del
aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C),
consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,081 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción
0,074 kW, de 290x776x634 mm, peso 24 kg, con ventilador de 3 velocidades, presión sonora a
velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 10,5 m³/min, toma de aire exterior (hasta el 20%
del caudal de aire nominal) y bomba de drenaje, con control remoto por cable, conectable al bus MNet, gama Melans, modelo PAR-U02MEDA-J. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control.
Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

4,000

2,000

Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, y recuperación de calor, sistema de dos tubos, para gas R-410A, alimentación trifásica
400V/50Hz, gama City Multi, serie R2 YLM, modelo PURY-P350YLM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC",
potencia frigorífica nominal 40 kW, potencia calorífica nominal 45 kW.
Total Ud ......:

2.4.1.4

2,000

Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, gama City Multi, serie
Y (YKB) Estándar, modelo PUHY-P400YSKB-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", formada por dos módulos
PUHY-P200YKB-A1, potencia frigorífica nominal 45 kW, potencia calorífica nominal 50 kW.
Total Ud ......:

2.3.3.- Sistemas de conducción de aire
2.3.3.1

Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split,
con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica
400V/50Hz, gama City Multi, serie Multi-S, modelo PUMY-P140YKM "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia
frigorífica nominal 15,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de bulbo
seco del aire exterior 35°C), EER = 3,43, consumo eléctrico nominal en refrigeración 4,52 kW, rango de
funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C,
potencia calorífica nominal 18 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de
bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 4,03, consumo eléctrico nominal en calefacción 4,47 kW,
rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -15
hasta 15°C, conectabilidad de hasta 12 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo
del 50% y máximo del 130%, compresor scroll herméticamente sellado con control Inverter,
1338x330x1050 mm, peso 125 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire 110 m³/min, longitud total
máxima de tubería frigorífica 300 m, diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad
exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 20 m si se encuentra por debajo, con
conjunto de desagüe, modelo PAC-SG61DS-E. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

4,000

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multisplit, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz),
gama City Multi, modelo PKFY-P20VBM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 2,2
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior
19°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo
eléctrico nominal en refrigeración 0,04 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de
295x815x225 mm, peso 10 kg, con ventilador de 4 velocidades, presión sonora a velocidad baja 29
dBA, caudal de aire a velocidad alta 5,9 m³/min, con control remoto por cable, conectable al bus MNet, gama Melans, modelo PAR-U02MEDA-J. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control.
Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

28,000

2.4.1.6

Ud

Suministro e instalación de unidad interior para servicio de A.C.S., para gas R-410A, alimentación
monofásica (230V/50Hz), gama Ecodan para City Multi, modelo PWFY-P100VM-E-BU "MITSUBISHI
ELECTRIC", en instalación con unidad exterior con recuperación de calor de la serie PURY/PQRY
(YLM, YJM, YHM), potencia calorífica nominal 12,5 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 2,48
kW, de 450x300x800 mm, peso 60 kg, presión sonora 44 dBA, producción de agua caliente hasta 70°C,
con intercambiador de placas y circuito frigorífico para gas R-134a. Totalmente montada, conexionada
y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado con las redes de conducción de
agua. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.4.1.7

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

3,000

2.5.1.2

Ud

15,000

2.5.2.1

M

4,000

2.5.2.2

2.5.2.3

1,000

2.5.2.4

2.5.2.5

M

M

M

M

M

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido de
cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y todos
los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p de
cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra. Conexionado
de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de diámetro
nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm de
espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo.
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

200,000

Total m ......:

60,000

Total m ......:

60,000

Total m ......:

35,000

Total m ......:

35,000

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 100x400 mm.

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x200 mm.

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 100x300 mm.

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x150 mm.

2.5.3.1

M

1,000

1,000

Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y gases
corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos de
sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

Cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de sección, trenzado de 5 vueltas por metro.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización.
Total m ......:

1,000

2.5.3.- Cables

2.4.2.- Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries)
2.4.2.1

50,000

2.5.2.- Canalizaciones

Control de paro/marcha, para 16 grupos o 50 unidades interiores de aire acondicionado, gama Melans,
modelo PAC-YT40ANRA "MITSUBISHI ELECTRIC".
Total Ud ......:

Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado,
de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y
bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de
tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Total Ud ......:

Suministro e instalación de controlador BC principal, para sistema aire-aire multi-split, con caudal
variable de refrigerante, para gas R-410A, para conexión de unidad exterior con recuperación de calor,
sistema de dos tubos, a 13 unidades interiores, gama City Multi, modelo CMB-P1013V-GA
"MITSUBISHI ELECTRIC", con separador de fases líquido/gas, reductores de conexión y manguito de
drenaje flexible con aislamiento, alimentación monofásica a 230 V, peso 55 kg, dimensiones
1110x289x1110 mm. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.4.1.11

M

Total m ......:

Suministro e instalación de control de sistema, para 200 grupos o 200 unidades interiores de aire
acondicionado, con pantalla táctil a color, gama Melans, modelo AE-200E "MITSUBISHI ELECTRIC",
290x240x70 mm, pantalla TFT de 10,4" SVGA 800x600, puerto USB, conexión RS-232E, conexión RS485, conexión BACnet, función de doble temperatura de consigna, visualización de iconos sobre
planos en la pantalla, función marcha/paro, configuración de la temperatura de consigna, del modo de
funcionamiento, de la velocidad del ventilador y de la dirección del caudal de aire, limitación de
funciones de mandos individuales, conexión SD para almacenamiento de datos de funcionamiento del
sistema, conectable al bus MNet, función avanzada de control de consumos FGENERGY (opcional),
conexión directa de 4 entradas de pulsos, software FGWEBASIC preinstalado, con autoalarmas,
programación anual, estacional, semanal y horaria, con software de gestión de energía, gama Melans,
FGENERGY. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.4.1.10

2.5.1.1

Suministro e instalación de kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, para controlador BC,
gama City Multi, modelo CMY-R160-J "MITSUBISHI ELECTRIC". Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.4.1.9

2.5.1.- Puesta a tierra

Suministro e instalación de kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi, modelo
CMY-Y62-G-E "MITSUBISHI ELECTRIC". Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.4.1.8

2.5.- Eléctricas

2.5.3.2

M

Cable eléctrico unipolar, Afumex 1000 V Armado (AS) "PRYSMIAN", tipo RZ1MAZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de
alta densidad de hilos de aluminio, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1.
Total m ......:

250,000

8.500,000

12,000

2.5.3.3

M

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Firs 1000 V (AS+) "PRYSMIAN", tipo SZ1-K (AS+), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), con conductores de cobre recocido,
de 5G25 mm² de sección, aislamiento de silicona, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1, de color naranja.
Total m ......:

2.5.3.4

M

M

M

M

M

2.5.3.9

M

1.100,000

2.5.5.1

M

1.500,000

Total m ......:

Ud

2.5.6.1

Ud

645,000

375,000

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en local de uso común para
comunidad de propietarios de 200 m² de superficie construida y mecanismos gama media (tecla o
tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Incluso tubo protector de PVC flexible,
corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con
tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación, mecanismos eléctricos y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de los tubos. Tendido y
conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de
protección y medida TMF10, de 87kW, 250 de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la
acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida,
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye:
Sum. y col. de cuadro de contaje tipo TMF10 de una potencia de 87 kW., trifásico, compuesto por:
* 7 Cajas de doble aislamiento SCHNEIDER ELECTRIC sistema 27.
* Fusibles NH 1 de 250 A.
* ICP M SCHNEIDER ELECTRIC COMPACT NSX160F 4P. regulado a 125 A. con relé diferencial, bobina
y toroidal.
* 1 Contador electrónico de energía eléctrica multifunción.
* Transformadores 100/5.
* 1 Módem con 1 salida RS232, 1 salida RS485 y 1 salida RJ11.
Se incluye material auxiliar de montaje.
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y
piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

200,000

2.5.6.- Instalaciones interiores

2.5.4.- Cajas generales de protección
2.5.4.1

Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de
protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

760,000

Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.
Total m ......:

1,000

2.5.5.- Líneas generales de alimentación

Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex
Z1, de color verde.
Total m ......:

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada con
bornes de conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad máxima
250 A, esquema 8, para protección de la línea general de alimentación, formada por una envolvente
aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad según se indica
en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según UNE-EN 50102,
que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN 50102, protegida de
la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa suministradora y preparada para
acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión con la conducción enterrada de
puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.
Total m ......:

2.5.3.8

1.420,000

Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.
Total m ......:

2.5.3.7

50,000

Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex
Z1, de color verde.
Total m ......:

2.5.3.6

Ud

Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del
tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.
Total m ......:

2.5.3.5

2.5.4.2

2.5.6.2

Ud

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para local de 400 m², compuesta de
los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de
superficie de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los
siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 5 interruptores
diferenciales de 40 A, 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A;
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3G2,5 mm² y 5G6 mm², en bandejas perforadas de PVC rígido, cuyos agujeros representan menos del
30% de la superficie: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para
aire acondicionado, 1 circuito para ventilación, 2 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito
para sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido
de carbono; MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los
componentes. Colocación y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de empotrar. Tendido y
conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

3,000

2,000

2.5.9.2

2.5.7.- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
2.5.7.1

Ud

Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 3 kVA de potencia,
para alimentación monofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería,
inversor estático electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Ud

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de
corte 6 kA, curva C.
Total Ud ......:

2.5.9.3

Ud

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 32 A, poder de
corte 6 kA, curva C.
Total Ud ......:

2.5.9.4

Ud

2.5.9.5

Ud

2.5.8.- Solar fotovoltaica
Ud

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino, para
integración arquitectónica en fachada de edificio, potencia máxima (Wp) 315 W, tensión a máxima
potencia (Vmp) 21 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,24 A, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,72
A, tensión en circuito abierto (Voc) 25,2 V, eficiencia 14%, 42 células, vidrio exterior templado de 5 mm
de espesor, capa adhesiva doble de PVB, vidrio posterior templado de 5 mm de espesor, temperatura
de trabajo -40°C hasta 80°C, coeficiente de transferencia de calor 4,5 W/m²K, reducción de ruido 15
dB, transmitancia térmica 25%, transparencia 32%, dimensiones 1600x1300x10 mm, altura máxima de
instalación 80 m, resistencia a la carga del viento 287 kg/m², peso 52 kg, vidrio de color a elegir, con
caja de conexiones, montaje con ganchos. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado
eléctrico. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
Total Ud ......:

2.5.9.6

Ud

Ud

Ud

Ud

36,000

Ud

Suministro e instalación de inversor central trifásico para conexión a red, potencia máxima de entrada
24 kW, voltaje de entrada máximo 900 Vcc, potencia nominal de salida 20 kW, potencia máxima de
salida 22 kW, eficiencia máxima 96%, rango de voltaje de entrada de 540 a 635 Vcc, dimensiones
570x570x1170 mm, con inversor compacto sinusoidal PWM, procesador de señales digitales DSP,
pantalla gráfica LCD, puertos RS-232 y RS-485, dispositivo MaxControl para alarma automática,
supervisión del inversor y evaluación de datos de rendimiento. Incluso accesorios necesarios para su
correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.8.3

Ud

Ud

2.5.9.11

2.5.9.12

Ud

1,000

2.5.9.13

36,000

Ud

1,000

Suministro e instalación de interruptor combinado magnetotérmico-protector contra sobretensiones
permanentes, de 9 módulos, formado por interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 125 A, poder de corte 6 kA, curva de 8 a 12 x In, y protector contra sobretensiones
permanentes, de 162x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
1,000

Suministro e instalación de protector contra sobretensiones permanentes, de 1 módulo, tetrapolar
(3P+N), tensión de disparo retardado entre 265 y 300 V, umbral de desconexión de disparo retardado
3,5 s, tensión de disparo directo mayor de 300 V, umbral de desconexión de disparo directo 0,5 s, con
montaje separado del interruptor automático, pudiendo desconectar el interruptor mediante una señal
enviada a la bobina de disparo o mediante la derivación de una corriente a tierra, de 36x80x77,8 mm,
grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

75,000

4,000

Suministro e instalación de protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar
(4P), tipo 2 (onda 8/20 µs), nivel de protección 3 kV, intensidad máxima de descarga 60 kA, de
72x93x65,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril
mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......:

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Ud

4,000

Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de
disparo térmico entre 2,5 y 4 A, poder de corte 100 kA.

Total Ud ......:

2.5.9.- Aparamenta
2.5.9.1

Ud

1,000

Estructura de fijación panel FV. Incluye montaje, tornilleria y fijación en cubierta inclinada.
Estructura para cubierta de tejas, incluido tornilleria, diseñada para soportar cargas de nieve de hasta
200N/m2, y una carga de viento de 29 m/s. Es necesario que previamente se compruebe la fijación de
la teja, y se compruebe que la misma es capaz de aguantar dichas cargas.
Antes de ser instalada, se deberá comprobar que la sobre Estructura de la cubierta es
suficientemente rígida como para soportar los paneles solares fotovoltaicos.
Aluminio de alta calidad, tornillería y accesorios en acero inoxidable. Aleación de aluminio de alta
resistencia, anodizado.
Total Ud ......:

Ud

Total Ud ......:

Medidor de producción solar y consumo de la instalación, gestion de la inyeccion cero. Con
convertidores de corriente para registro y visualizacion de consumos. Con pinza para monofásico y
tres para trifasico de 16 A a 100 A.
Pantalla táctil en color TFT
WiFi
Meter
Con contador de electricidad integrado.
Total Ud ......:

2.5.8.4

2.5.9.10

4,000

Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de
disparo térmico entre 1 y 1,6 A, poder de corte 100 kA.
Total Ud ......:

2.5.8.2

4,000

Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de
disparo térmico entre 0,63 y 1 A, poder de corte 100 kA.
Total Ud ......:

2.5.9.9

10,000

Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de
disparo térmico entre 1,6 y 2,5 A, poder de corte 100 kA.
Total Ud ......:

2.5.9.8

74,000

Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 2,5 módulos, bipolar (1P+N), intensidad
nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 10 kA, curva C, clase A.
Total Ud ......:

2.5.9.7

4,000

Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase Asi.
Total Ud ......:

2.5.8.1

2,000

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, poder de
corte 6 kA, curva C.
Total Ud ......:

1,000

50,000

1,000

2.5.9.14

Ud

Suministro e instalación de contactor, de 2 módulos, contactos 1NA+1NC, intensidad nominal 40 A,
tensión de bobina 230 V, de 36x85x65,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.9.15

Ud

Total Ud ......:
2.5.10.2

16,000

Suministro y montaje de armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP 40, aislamiento clase II, de 1650x1000x250 mm, con pasillo lateral, modelo ALBA/161PN
"CHINT ELECTRICS", apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por
deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi,
microtexturizado. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Ud

Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión
asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento, de color
blanco, empotrado, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.10.3

Ud

1,000

Ud

Suministro y montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta
transparente, grado de protección IP 40, aislamiento clase II, para 96 módulos, en 4 filas, con
emplazamiento para un kit de equipamiento en dos filas, de 750x580x95 mm, con carril DIN, cierre con
llave, acabado con pintura epoxi y techo y suelo desmontables, con kit para el precintado del
interruptor de control de potencia. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.9.17

Ud

Ud

M

Ud

Ud

1,000

1,000

2.5.10.6

Ud

Suministro e instalación de caja universal de un elemento, para empotrar, de plástico ABS
autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de
protección IP 30 e IK 07, según IEC 60439, sin incluir el recibido. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

22,000

2.5.11.- Equipos para corregir el factor de potencia
4,000

2.5.11.1

Ud

Batería automática de condensadores, para 87 kVAr de potencia reactiva, de 4 escalones con una
relación de potencia entre condensadores de 1:2:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y
50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP21, de 615x400x1330
mm; condensadores regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido contactores con
bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

2.5.12.- Recarga de vehículos eléctricos
9,000

2.5.12.1

Ud

2.5.10.- Mecanismos
2.5.10.1

50,000

Doble interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con
tecla doble, de color especial y marco embellecedor para un elemento, de color especial, empotrado.
Total Ud ......:

Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 40 A, poder
de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In, ajuste de
la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, ajuste de la intensidad de disparo
instantáneo entre 1,5 y 15 x In, modelo Compact NSX100F LV429008+LV429106, "SCHNEIDER
ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic 5.2 E, con medición de energía activa, reactiva y
aparente, total y por fase, de 140x161x86 mm, con bloque diferencial para interruptor automático en
caja moldeada Compact NSX, tetrapolar (4P), ajuste de la intensidad de disparo de 0,03 a 10 A, ajuste
del tiempo de disparo de 0 a 310 ms, modelo MH LV429211. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Ud

22,000

Suministro e instalación de toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, antivandálica, con grados de
protección IP 40 e IK 07, gama media, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro y montaje de peine de conexión de interruptores automáticos y diferenciales modulares
combinados, con conexiones de tipo pin, tripolar (3P), de 63 A de intensidad nominal, 16 mm² de
sección. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.5.9.20

2.5.10.5

100,000

Suministro e instalación de salida de cables, gama media, con bornes dobles para 4 conductores de
hasta 2,5 mm² de sección, tensión nominal 400 V y brida de sujeción, con tapa, de color blanco y
marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP 40,
aislamiento clase II, de 1050x650x250 mm.
Total Ud ......:

2.5.9.19

Ud

6,000

Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta transparente, grado de
protección IP 40, aislamiento clase II, para 144 módulos, en 6 filas, con emplazamiento para un kit de
equipamiento en dos filas, con kit para el precintado del interruptor de control de potencia.
Total Ud ......:

2.5.9.18

2.5.10.4

50,000

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.9.16

500,000

Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 2 compuesta por caja de recarga de
vehículo eléctrico, metálica, "SIMON", acabado con pintura epoxi color negro, para alimentación
trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, con una toma Schuko de 16 A monofásica y una toma
Mennekes de 32 A trifásica y lector de tarjeta de proximidad para identificación de usuario.
Total Ud ......:

2.6.- Fontanería
2.6.1.- Acometidas

2,000

2.6.1.1

Ud

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no
registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 0,5
mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la red general
de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de 1 1/4" de
diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación,
fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores 48x48x60 cm de
obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor, recibido con
mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 15
cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento, industrial, con aditivo
hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil. Incluso p/p de
accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior reposición con
hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno
principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.2.3

Ud

Total Ud ......:
2.6.2.4

Ud

M

2.6.2.2

Ud

2.6.3.1

Ud

1,000

Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de tela filtrante, rosca de 1 1/4", caudal de 6,5
m³/h, con dos llaves de paso de compuerta de latón fundido. Incluso elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las llaves
de paso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.3.2

Ud

20,000

Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 20 m de longitud, enterrada, formada por
tubería para refrigeración y agua fría, de 140 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) de 40 mm de diámetro y 3,7 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16
bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno
reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; llave de corte de compuerta de latón fundido de 1 1/4",
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y
demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte general.
Colocación de la tapa de arqueta. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2,000

2.6.3.- Sistemas de tratamiento de agua

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubería
para refrigeración y agua fría, de 140 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) de 40 mm de diámetro y 3,7 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16
bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno
reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y demás
material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de
la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

5,000

Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro,
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar, con dos llaves de
paso de compuerta de latón fundido y filtro retenedor de residuos de latón. Incluso manómetro,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y conexión de las llaves de paso. Colocación y conexión del filtro.
Colocación y conexionado de la válvula limitadora.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.2.- Tubos de alimentación
2.6.2.1

Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de
64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 50x34 cm y llave de paso de compuerta de latón
fundido, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de
conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,000

Descalcificador bibloc con mando por tiempo de cinco ciclos, rosca de 1", presión de trabajo de 1,5 a
6 bar, caudal de 6,0 m³/h, de 990x630x1950 mm, formado por botella de poliéster reforzado y depósito
de sal. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios, llaves de paso de compuerta
de latón fundido, filtro de cartucho, electroválvula, tubería de desagüe y grifo para vaciado.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del descalcificador. Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

2.6.4.- Depósitos/grupos de presión
2.6.4.1

Ud

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación
electrónica potencia nominal total de 3 kW.
Total Ud ......:

2.6.4.2

Ud

Cisterna horizontal de obra con aislamiento, de 4800 litros, con boca de acceso de 560 mm de
diámetro, aireador y rebosadero, de agua potable, para construir en obra; válvula de corte de esfera
de latón niquelado de 3/4" DN 20 mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por
válvula de flotador; válvula de corte de esfera de latón niquelado de 3/4" DN 20 mm para la salida;
interruptor para control de nivel. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada. Incluye la obra civil.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo. Realización de la obra. Introducción del aislamiento
de la cisterna. Fijación y montaje de los elementos. Colocación y montaje de válvulas. Colocación y
fijación de tuberías y accesorios. Colocación del interruptor de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

2.6.5.- Montantes

1,000

1,000

2.6.5.1

M

Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 40
mm de diámetro exterior, PN=25 atm.
Total m ......:

2.6.5.2

Ud

2.6.7.- Elementos
2.6.7.1

Ud

75,000

Montante de 20 m de longitud, empotrado en paramento, formado por tubo multicapa de polipropileno
copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la
temperatura/polipropileno copolímero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R), de 20 mm de diámetro exterior,
PN=20 atm; válvula de retención; llave de corte; grifo de comprobación; purgador y llave de paso de
asiento con maneta.
Total Ud ......:

Total Ud ......:
6,000

2.6.7.2

Ud

2.6.6.- Instalación interior
2.6.6.1

M

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno
copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 5,4 mm de espesor.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.6.6.2

Ud

2.6.6.3

M

Ud

2.6.6.5

Ud

M

2.6.6.7

Ud

2.6.7.5

2.6.7.6

Ud

10,000

20,000

60,000

10,000

Ud

6,000

Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro,
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso manómetro,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.7.7

12,000

Suministro e instalación de purgador automático de aire de gran capacidad con boya y rosca de 3/4"
de diámetro, cuerpo y tapa de fundición GG25, para una presión máxima de trabajo de 25 bar y una
temperatura máxima de 90°C. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Válvula de asiento y regulación oculta de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de
diámetro, con embellecedor cromado.
Total Ud ......:

Ud

80,000

4,000

Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 1/2". Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R), de 16 mm de
diámetro exterior, PN=20 atm.
Total m ......:

Ud

12,000

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo doble, ducha de obra, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno
de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de
derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación
de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.6.6

2.6.7.4

8,000

Suministro e instalación de grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a
manguera, de 1/2" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro e instalación de colector de latón, en H, con entrada de 25 mm de diámetro y 4
derivaciones, una de 20 mm y tres de 16 mm de diámetro, sistema de unión por prensado tipo U para
tubería multicapa. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Ud

110,000

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa
de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R), de 25 mm de
diámetro exterior, PN=20 atm.
Total m ......:

2.6.6.4

2.6.7.3

6,000

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16
bar y una temperatura máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro a la tubería. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro e instalación de válvula de asiento de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm
de diámetro. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro e instalación de válvula de asiento de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm
de diámetro. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,000

Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 55x55x55, prefabricada de
polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa
prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. Incluso excavación manual y relleno del trasdós
con material granular, formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras sueltas
del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación
de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Conexionado.
Colocación de la tapa. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y retirada de
escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

6,000

2.6.7.8

Ud

Válvula mezcladora termostática para regulación del caudal y la temperatura, de latón acabado
cromado, caudal medio de 40 l/min a 3 bar de presión, presión máxima de trabajo de 6 bar, con mando
de regulación del caudal y mando de regulación de la temperatura entre 30°C y 50°C, posibilidad de
cambiar la orientación de las entradas y de la salida, entradas con codo y salida roscadas macho de
1/2" de diámetro, filtros y válvulas antirretorno, con instalación en superficie. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.7.3.1

M

1,000

Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de
1/2" DN 15 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica, raspado y limpieza de óxidos,
mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor y vaina plástica. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de
imprimación antioxidante. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2.7.- Gas

Total m ......:

2.7.1.- Acometidas
2.7.1.1

Ud

2.7.3.2
Suministro e instalación de la acometida interior de gas colocada superficialmente, de 8 m de
longitud, que une la llave de acometida (no incluida en este precio) con la llave de edificio, formada
por tubería de diámetro 2" (50 mm) de acero con vaina plástica, fijada al paramento, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales, colocadas mediante soldadura eléctrica, incluso llave de
edificio alojada en hornacina situada en valla o portal formada por válvula de compuerta de latón
fundido, de diámetro 2", que permitirá el corte total de suministro al edificio y estará situada dentro
del mismo. Incluso marco y tapa de fundición dúctil, herrajes de colgar, cerradura y recibido del
marco en hueco previamente preparado para su alojamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Colocación de la
vaina. Fijación de tuberías al paramento. Montaje de la llave. Formación de la hornacina. Colocación
del marco y la tapa. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de
las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.7.1.2

Ud

2.7.3.3

Ud

1,000

M

2.7.3.- Instalación interior

1,000

2.7.4.- Detección y alarma
2.7.4.1

Ud

1,000

Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de
1/2" DN 15 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica, raspado y limpieza de óxidos,
mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, dos manos de esmalte sintético
de al menos 40 micras de espesor cada una y vaina plástica. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza de óxidos. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

1,000

Suministro e instalación de colector de cobre, con entrada de 3/4" de diámetro y tres derivaciones de
1/2" de diámetro, para unión roscada, manómetro de acero inoxidable y llave de esfera de latón con
mando de mariposa. Incluso conexión a tierra, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del colector. Montaje del manómetro y de la llave.
Conexionado de tuberías. Conexionado a la red de tierra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.7.2.- Conducciones
2.7.2.1

Instalación interior de gas en local, con dotación para 6 aparatos, realizada con tubería de acero, con
vaina plástica, que conecta la llave de local privado (no incluida en este precio) con cada uno de los
aparatos a gas, compuesta de los siguientes tramos: tramo común de 3/4" de diámetro y 10 m de
longitud y 6 ramificaciones a cada consumo, de 3/4" de diámetro y 8 m de longitud, de 3/4" de
diámetro y 7 m de longitud, de 3/4" de diámetro y 6 m de longitud, de 3/4" de diámetro y 5 m de
longitud, de 3/4" de diámetro y 4 m de longitud y de 3/4" de diámetro y 3 m de longitud. Incluso llaves
macho-macho de conexión de aparato para el corte de suministro de gas, con pata y conexiones por
junta plana, p/p de pasta de relleno y elementos de sujeción, colocados mediante soldadura.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación de la vaina.
Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h, compuesto de: toma de
presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 20 mm de diámetro, filtro,
regulador para una presión de salida de 22 mbar con válvula de seguridad por exceso de presión
incorporada y armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 mm, para
instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. Incluso elementos
de fijación y vaina de PVC. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas especiales. Colocación y
fijación de elementos de regulación y seguridad. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Ud

30,000

Suministro e instalación de sistema de detección automática de gas natural compuesto de 3 sondas
conectadas a central de detección automática de gas natural para 3 zonas, montada sobre pared, con
grado de protección IP 54, dotada de 3 barras de leds que indican el estado de funcionamiento, el
estado de las sondas y la concentración de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de
alarma, un relé aislado al vacío para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y fuente
de alimentación de 230 V. Incluso electroválvula de 1/2" de diámetro, normalmente cerrada, 2 sirenas
con señal óptica y acústica, cableado y canalización de protección de cableado. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de las líneas de interconexión y elementos que componen la instalación. Tendido y
fijación del tubo protector del cableado y cajas de conexionado. Tendido de cables. Conexión a la
fuente de alimentación. Montaje y conexionado de sondas. Colocación y fijación de la electroválvula.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

2.7.5.- Elementos
30,000

2.7.5.1

Ud

Suministro e instalación de tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de
polietileno de 32 mm a tubo de acero de 1", con enlace monobloc y vaina metálica de protección del
enlace rellena de resina de poliuretano como protección antihumedad. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del tallo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2,000

2.7.5.2

Ud

Suministro e instalación de regulador de presión con válvula de seguridad por exceso de presión de
300 mbar de presión máxima y rearme manual, de 5 m³/h de caudal máximo, de 0,5 a 4 bar de presión
de entrada y 150 mbar de presión de salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.8.1.3

Ud

1,000

Suministro e instalación empotrada de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de
luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica extensiva; difusor
opal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Total Ud ......:

2.7.5.3

Ud

Suministro e instalación de llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con bridas en
ambos lados de 3" de diámetro, PN=16 bar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.7.5.4

Ud

Ud

Ud

1,000

Llave de esfera de latón con mando de mariposa y pata, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de
1/2" de diámetro, PN=5 bar.
Total Ud ......:

2.7.5.5

2.8.1.4

Total Ud ......:

Total Ud ......:
2.8.1.5

Ud

2.8.1.6

Ud

2.8.2.1

Suministro y colocación de sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2
m de longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color
natural, acabado mate, Schlüter-LT-WS 20 AE, de 20 mm de altura, suministrado en barras de 2,5 m de
longitud, 2 tapas de cierre de aluminio anodizado, color natural, acabado mate, Schlüter-EK/LT-WS I
AE 20, de 15 mm de altura, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20,
suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de led de color blanco neutro (4500K), de 2,5 m de
longitud, Schlüter-LT ES 2, con grado de protección IP 65, de 120 led/m y 9,6 W/m de potencia, kit de
sellado de tira de led, Schlüter-LT Z ES EK y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EK 24V 30W,
de 30 W de potencia. Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y comprobado. Sin incluir el equipo de control, la canalización ni el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil y accesorios. Colocación de la tira de led.
Corte y colocación del difusor de luz. Montaje y fijación de la fuente de alimentación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.8.1.2

Ud

Ud

Suministro e instalación de luminaria empotrada en SUELO, de 86x185 mm, para 1 lámpara LED de
3W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad,
reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas GY 6,35, clase de protección III, grado de
protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

35,000

2.8.3.- Sistemas de control y regulación
2.8.3.1

Ud

68,000

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada de techo, de chapa de acero, acabado
termoesmaltado, de color blanco acabado mate, no regulable, serie eQ Modular System 60x60 M4,
referencia 3255E43483000BM "LLEDÓ", de 32 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 597x597x63
mm, con cuatro lámparas LED LED830, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector
recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, marco embellecedor,
índice de deslumbramiento unificado 19, índice de reproducción cromática mayor de 80, flujo
luminoso 3377 lúmenes, grado de protección IP40, con elementos de fijación para falso techo de
escayola o de placas de yeso laminado, referencia 3255000000000, ventosa para instalación rápida y
registro de luminaria, referencia 325500000000K.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Total Ud ......:

50,000

2.8.2.- Exterior

2.8.1.- Interior
Ud

12,000

Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W.
Total Ud ......:

2,000

20,000

Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W.
Total Ud ......:

2.8.- Iluminación

2.8.1.1

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de
100x100x71 mm, para 1 led de 9 W, de color blanco cálido (4500K); con cerco exterior y cuerpo
interior de aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP20 y
aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.

8,000

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de acero, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 100 µm de diámetro, con bridas de 1/2", PN=40 bar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del filtro. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

52,000

Suministro e instalación de interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de
protección IP 55 e IK 07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación compuesta de
lámparas incandescentes de 600 W de potencia total instalada. Incluso accesorios, sujeciones de
anclaje y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.8.3.2

Ud

Suministro e instalación de detector de movimiento orientable, con grado de protección IP 54, ángulo
de detección 180°, alcance 16 m, para una potencia máxima de lámparas incandescentes o halógenas
2000 W y lámparas fluorescentes 1000 VA, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación.
Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y
comprobado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación del detector. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

27,000

4,000

2.9.- Contra incendios
2.9.1.- Detección y alarma

6,000

2.9.1.1

Ud

Suministro e instalación de fuente de alimentación estabilizada, con salida de 24 Vcc y 2,5 A,
compuesta por caja metálica y módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de
batería, con grado de protección IP 30. Incluso baterías. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado de
la fuente de alimentación suplementaria. Colocación y conexionado de las baterías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.1.2

Ud

Total Ud ......:
2.9.5.- Protección pasiva contra incendios
2.9.5.1

Ud

1,000

Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por
central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 32 zonas de detección, 4
detectores termovelocimétricos, 60 detectores ópticos de humos, 10 pulsadores de alarma con
señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, 6 sirenas interiores con señal
acústica, 2 sirenas exteriores con señal óptica y acústica y canalización de protección de cableado
fija en superficie formada por tubo de policarbonato rígido, libre de halógenos, enchufable, de color
gris, con IP 547. Incluso cableado con cable unipolar no propagador de la llama libre de halógenos y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y
fijación de la canalización de protección del cableado. Colocación del hilo guía en la canalización de
protección. Tendido de cables. Fijación, montaje y conexionado de detectores y pulsadores.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Ud

2.9.5.2

Ud

1,000

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con dos
led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP 20, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.5.3

Ud

25,000

Ud

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.3.2

Ud

Ud

2.9.6.1
20,000

20,000

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento. Colocación del
extintor dentro del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.4.2

Ud

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, alojado en
armario con puerta ciega.

50,000

2.9.6.- Sistemas de abastecimiento de agua

2.9.4.- Extintores
2.9.4.1

50,000

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de bandejas de cables, con mazos de cables
con aislamiento de diámetro exterior menor o igual de 100 mm, compuesto cada uno de ellos de
cables con aislamiento de diámetro exterior menor o igual de 21 mm, en muro, de 112 mm de espesor,
a través de una abertura de 100 mm de anchura y 100 mm de altura, para protección pasiva contra
incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 60, formado por 112 mm de espesor de espuma
intumescente flexible con propiedades ignífugas, color rojo, colocado mediante aplicador para
cartuchos y alisado tras su colocación. Incluso limpieza y preparación del paramento.
Incluye: Limpieza y preparación del paramento. Preparación del cartucho. Aplicación de la espuma.
Alisado. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

100,000

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de canalizaciones de cables, de diámetro
exterior menor o igual de 21 mm, en muro, de 100 mm de espesor, a través de una abertura de 100 mm
de anchura y 100 mm de altura, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al
fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad,
recubierto por ambas caras por una capa de 25 mm de espesor de masilla intumescente con
propiedades ignífugas, color gris antracita, colocado mediante aplicador para cartuchos y alisado
mediante espátula. Incluso limpieza y preparación del paramento.
Incluye: Limpieza y preparación del paramento. Inserción del material de relleno. Aplicación del
sellador. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.3.- Señalización
2.9.3.1

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 125 de diámetro
exterior, con aislamiento continuo no interrumpido, en muro, de 100 mm de espesor, con una anchura
media de junta de 10,5 mm, para protección pasiva contra incendios y garantizar la resistencia al
fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³ de densidad,
recubierto por ambas caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador acrílico con propiedades
ignífugas, color blanco, colocado mediante aplicador para cartuchos y alisado mediante espátula.
Incluso limpieza y preparación de la junta.
Incluye: Limpieza y preparación de la junta. Inserción del material de relleno. Aplicación del sellador.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.2.- Alumbrado de emergencia
2.9.2.1

6,000

Ud

Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable o la red general de distribución de
agua contra incendios de la empresa suministradora con la instalación de protección contra
incendios, formada por tubería de acero galvanizado de 3" DN 80 mm de diámetro colocada sobre
cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y
piezas especiales. Incluso levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario homologado por la Compañía Suministradora colocado en la
fachada. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada, conexionada
y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas
en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Colocación del
armario en la fachada. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

16,000

1,000

2.9.6.2

M

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3" DN 80
mm DN 80 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza, mano de washprimer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al menos 40
micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.
Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Colocación y fijación de
tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.9.6.3

M

Ud

Ud

2.10.1.3

M

120,000

60,000

Suministro e instalación de válvula de mariposa de volante desmultiplicador y asiento de EPDM,
unión con roscas, de 2 1/2" de diámetro, PN=12 bar, formada por cuerpo, disco y volante
desmultiplicador de bronce y eje de acero inoxidable. Incluso elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo de la situación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de
distribución de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro y montaje de aireador de polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de
diámetro, con manguito de compensación, soldado en su parte superior, 3 entradas horizontales de
110 mm de diámetro con una junta elástica, cada una y 3 entradas horizontales de 75 mm de diámetro,
colocado mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y
conexión de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios,
formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada,
con dos manos de esmalte rojo.
Total m ......:

2.9.6.4

2.10.1.2

Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada
por tubo de polipropileno, de 110 mm de diámetro y 3,1 mm de espesor. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a
presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir,
colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Conexión a la bajante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.10.1.4

Ud

6,000

Ud

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de fundición dúctil, con tamiz de acero
inoxidable, unión con ranuras, de 3" de diámetro, PN=25 bar. Incluso elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo de la situación del filtro. Colocación del filtro. Conexión a la red de distribución de
agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.6.6

Ud

2,000

2.10.2.- Derivaciones individuales
2.10.2.1

M

4,000

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar, compuesta
de: armario construido en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, y puerta semiciega con ventana de
metacrilato de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor; devanadera metálica giratoria fija, pintada en
rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza de tres efectos
(cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de cierre tipo esfera de
25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso accesorios y
elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Empotramiento del armario en el paramento. Conexión a la red de distribución de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

30,000

Suministro y montaje de válvula de ventilación de ABS, de 110 mm de diámetro, con diafragma, rejilla
de protección contra la entrada de insectos y junta elástica de caucho, colocada mediante unión a
presión con junta elástica. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y
conexión de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.6.5

2,000

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo
de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.10.2.2

Ud

10,000

30,000

Suministro e instalación de bote sifónico de polipropileno de 90 mm de diámetro y de 105 mm de
altura, con tres entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega
circular de acero inoxidable, empotrado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

8,000

2.10.- Evacuación de aguas
2.10.2.3
2.10.1.- Bajantes
2.10.1.1

M

Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada
con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

Ud

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm y
salidas vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, con lámina impermeabilizante premontada de
1,5x2,0 m, para la posterior impermeabilización del suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm de
altura y enfoscado con mortero hidrófugo. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del desagüe. Conexionado. Impermeabilización de la ducha de obra.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

45,000

20,000

2.10.3.- Sistemas de elevación

2.11.2.- Ventilación mecánica

2.10.3.1

2.11.2.1

Ud

Suministro y montaje de sistema de elevación de aguas grises y fecales, según UNE-EN 12050-1, para
instalación en superficie, con funciones de regulación, control, supervisión y aviso, regulación
automática por nivel, alarma acústica, apto para temperatura máxima hasta 40°C (para corto tiempo
60°C), formado por depósito de polietileno de 90 litros y 770x630x550 mm, impermeable al gas y al
agua, dos entradas DN 40 mm y una DN 100 mm de libre situación, conexión en la parte superior para
una tubería de ventilación DN 70, conexión en impulsión de 80 mm, anillos-retén para el sellado del
eje, bomba sumergible con carcasa de acero inoxidable, tamaño máximo de paso de sólidos 45 mm,
motor de cortocircuito refrigerado por superficie, con protección de sobrecarga incorporada, con una
potencia nominal de 1,3 kW, 1450 r.p.m. nominales, alimentación monofásica 230V/50Hz, protección IP
67, aislamiento clase H, contactos libres de tensión para indicación de funcionamiento y avería.
Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba. Totalmente
montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su
correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo del sistema de elevación. Colocación del sistema de elevación. Formación de
agujeros o utilización de los ya existentes para el conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta o a las entradas y salidas ya existentes. Colocación de la tapa y los
accesorios. Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Ud

Total Ud ......:
2.11.2.2

Ud

1,000

2.11.- Ventilación
2.11.1.- Conductos de admisión y extracción para ventilación
2.11.1.1

M

Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo semirrígido de
doble pared con aislamiento acústico, compuesto por pared interior de chapa de aluminio engatillada
en espiral y perforada de 160 mm de diámetro, pared exterior de chapa de aluminio engatillada en
espiral y aislamiento acústico entre paredes mediante fibra de vidrio de 25 mm de espesor,
temperatura de trabajo de 200°C y puntas de temperatura de hasta 250°C, clase A1 según UNE-EN
13501-1. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas
especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.11.1.2

M

2.11.1.3

M

2.11.1.4

M

2.11.1.5

M

M

2.12.1.1

Ud

30,000

Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada de 8 zonas con transmisor
telefónico a central receptora de alarmas, 2 detectores de infrarrojos, 2 detectores de doble
tecnología, 1 teclado, sirena exterior. Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los
diferentes elementos que componen la instalación, canalización y cableado con cable de seguridad
de 4x0,22 mm² con funda y apantallado. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de
conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de detectores.
Colocación de mecanismos. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.12.2.1

Ud

150,000

Suministro e instalación en puerta o en ventana de contacto magnético de gran potencia, apertura
máxima de la puerta o ventana para activar el contacto 35 mm, con carcasa de aluminio, protección
antiapertura y contacto normalmente cerrado. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación a la superficie soporte. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

10,000

26,000

2.13.- Protección frente al rayo
2.13.1.- Sistemas internos

40,000

40,000

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 150 mm de diámetro
y 0,6 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
Total m ......:

1,000

2.12.2.- Contactos magnéticos

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro
y 0,6 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
Total m ......:

2.11.1.6

2.12.1.- Sistemas antirrobo

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 250 mm de diámetro
y 0,6 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
Total m ......:

44,000

2.12.- Seguridad

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm de diámetro
y 0,6 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
Total m ......:

44,000

Suministro y montaje de rejilla de retorno e impulsión, para conducto circular, de chapa de acero
galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de
1225x75 mm, TRS-RA/1225x75/0/0/0 "TROX", fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto
metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y
conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición horizontal. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento. Realización
de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Total m ......:

Suministro y montaje en partición interior de compuerta cortafuegos circular, basculante, con disparo
automático para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S según
UNE-EN 1366-2, modelo FRK 3.7/200/Z16 "TROX", de chapa de acero galvanizado, de 200 mm de
diámetro y 600 mm de longitud, con bridas, con lama de material cerámico, prevista para su montaje
empotrado en pared de ladrillo de 140 mm de espesor como mínimo, rearme manual, con fusible
térmico bimetálico, electroimán de 24 Vcc con disparo por impulso eléctrico y un interruptor final de
carrera con indicación de compuerta cerrada, para el cierre automático de secciones de incendio en
instalaciones de ventilación. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación, sin incluir el
sellado del espacio entre la partición interior y el bastidor de la compuerta. Totalmente montada y
conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

40,000

2.13.1.1

Ud

Suministro e instalación de sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 6
protectores contra sobretensiones: 1 protector para la línea monofásica de suministro eléctrico
colocado dentro del cuadro principal, 1 protector para la línea trifásica de suministro eléctrico
colocado dentro del cuadro principal, 1 protector para la línea telefónica analógica, 1 protector para la
línea telefónica digital y 2 protectores para las líneas informáticas. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

3.1.3.1

2.13.2.- Sistemas externos
2.13.2.1

Ud

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo
malla conductora (Jaula de Faraday) para un nivel de protección 2 según DB SUA Seguridad de
utilización y accesibilidad (CTE), con retícula de 10x10 m y 15 m de distancia entre bajadas, de pletina
conductora de acero galvanizado, desnuda, de 30x3,5 mm y 5 puntas captadoras de acero inoxidable
y 2 m de altura, colocadas en cubierta sobre soporte de hormigón. Incluso soportes, piezas
especiales, vías de chispas, tubos de protección de las bajadas y tomas de tierra con pletina
conductora de acero galvanizado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del paramento de
bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

M²

Total m² ......:

1,000

4.1.1.- Paneles para cámaras frigoríficas
4.1.1.1

M²

2.14.1.- Líneas subterráneas de baja tensión
M

Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo acera, formada por 3
cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 240 mm² de sección, 1 cable unipolar RV, con
conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos
protectores de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de
250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de
espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada
longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de señalización.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de
los tubos en la zanja. Colocación de la canalización para telecomunicaciones en la zanja. Tendido de
cables. Colocación de la cinta de señalización. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Total m ......:

5.1.1.- Gas
5.1.1.1

Ud

200,000

Suministro y colocación de aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular,
realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con
papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de espesor, para el aislamiento de
conductos de aire en climatización, resistencia térmica 1,35 m²K/W, conductividad térmica 0,04
W/(mK), sellado y fijado con cinta de aluminio. Incluso p/p de cortes.
Incluye: Preparación de la superficie. Corte y colocación del aislamiento. Sellado de juntas y uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m² ......:

M

3.1.3.- Cámaras frigoríficas

1,000

5.1.2.- Eléctricas
5.1.2.1

Ud

100,000

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones y revestimiento de
chapa de aluminio. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento. Ejecución del revestimiento de aluminio sobre la superficie del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local de uso común de 500 m² de superficie
construida; con medios manuales, y eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios
superficiales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios y
de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Total Ud ......:

3.1.2.- Tuberías y bajantes
3.1.2.1

8,000

5.1.- Instalaciones

3.1.1.- Conductos metálicos
M²

Partición interior, para cámara frigorífica de productos congelados, con temperatura ambiente inferior
a 0°C, con paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado de 150 mm de espesor y
1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1, formados por
doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado con pintura de poliéster para uso
alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma aislante de
poliuretano de densidad media 40 kg/m³, fijados a perfil soporte de acero galvanizado con tornillos
autorroscantes, previamente fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con arandela (4
ud/m²). Incluso replanteo, mermas, remates perimetrales con perfiles sanitarios, colocación de zócalo
sanitario, resolución de encuentros con piezas de esquina y accesorios de fijación. Totalmente
montada.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Total m² ......:

3.1.- Aislamientos térmicos

3.1.1.1

8,000

4.1.- Particiones ligeras

2.14.- Urbanas

2.14.1.1

Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelo de cámara frigorífica, formado por doble
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 70
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,95 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), depositado a tresbolillo sobre barrera de vapor de film de polietileno de baja
densidad (LDPE), de 0,1 mm de espesor y 100 g/m² de masa superficial y film de polietileno dispuesto
sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero u
hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes y
desolidarización perimetral, realizada con el mismo producto.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento.
Colocación de la barrera de vapor. Colocación del aislamiento. Colocación del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e individuales de mando y
protección, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

5.1.2.2

100,000

M

10,000

Desmontaje de línea general de alimentación fija en superficie, con medios manuales, y carga manual
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

10,000

5.1.2.3

M

Desmontaje de derivación individual superficial bajo tubo protector con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos
de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

5.1.2.4

Ud

6.1.- Movimiento de tierras en edificación
6.1.1.- Excavaciones
6.1.1.1

170,000

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 600 m² de
superficie construida; con medios manuales, para su posterior ubicación en otro emplazamiento,
siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje y la recuperación del cuadro
eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales.
Total Ud ......:

Ud

1,000

Desmontaje de boca de incendio equipada (BIE) fijada en la superficie del paramento, con medios
manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el
orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar
sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

5.1.3.2

Ud

10,000

Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia interior adosada a pared, con medios manuales y
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de
ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza
de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios.
Total Ud ......:

20,000

5.1.4.- Salubridad
5.1.4.1

Ud

Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario hasta
la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 60 m², con
medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada
y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
Total Ud ......:

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las camillas
en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas horizontales y
extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Acopio de los materiales
excavados en los bordes de la excavación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución de
la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Total m³ ......:

5.1.3.- Contra incendios
5.1.3.1

M³

1,000

32,000

1.1.- Desconexión de acometidas de gas, agua, electricidad
1.1.1.- Instalaciones eléctricas
1.1.1.1

Ud.

Desconexión de la acometida subterránea de la instalación eléctrica del edificio, con corte del fluido
eléctrico, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o
contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1.1.1.2

Ud

Ud

Ud

272,02

1,000

2.600,00

6,000

1.560,00

5,000

1.1.2.2

Ud

Ud

Ud

Total subcapítulo 1.1.1.- Instalaciones eléctricas:

21.592,02

Ud

Desconexión de la acometida de la red de agua potable del edificio, con corte del fluido mediante
llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar
a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
68,00

68,00

Desconexión de la acometida de agua para abastecimiento de la red contra incendios del edificio,
con corte del fluido mediante llave de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la
compañía suministradora, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda
estar unida. Incluso p/p de limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o
contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
1,000

68,00

Total Ud ......:

0,500

1.300,00

Total subcapítulo 1.1.3.- Instalaciones de gas:

1.402,02

2.600,00

1.300,00

Total subcapítulo 1.1.2.- Instalaciones de abastecimiento de agua:

1.436,00

0,500

Desconexión de la acometida de la instalación de saneamiento del edificio, identificando su
ubicación mediante consulta al Ayuntamiento e investigación in situ, detallando los puntos de
acometida y trazado de los colectores, con realización de las catas necesarias y pruebas con aguas
coloreadas, sin afectar a la estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida.
Incluso p/p de taponado del alcantarillado, limpieza, acopio, retirada y carga manual de escombros
sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Ud

1,000

199,61

199,61

Asistencia en los trabajos de desmontaje de las instal·laciones existentes que se deben anular por
las nuevas. Incluye uniónes y acoplamientos de las partes que no se renuevan con los nuevos
sistemas. Control y ayuda en los medios que sean necesarios.
Total Ud ......:

Asistencia en los trabajos de desmontaje de las instal·laciones existentes que se deben anular por
las nuevas. Incluye uniónes y acoplamientos de las partes que no se renuevan con los nuevos
sistemas. Control y ayuda en los medios que sean necesarios.

102,02

2.600,00

Total Ud ......:
1.1.4.2

68,00

102,02

1.1.4.- Instalaciones de saneamiento
1.1.4.1

1,000

1,000

Asistencia en los trabajos de desmontaje de las instal·laciones existentes que se deben anular por
las nuevas. Incluye uniónes y acoplamientos de las partes que no se renuevan con los nuevos
sistemas. Control y ayuda en los medios que sean necesarios.
Total Ud ......:

9.360,00

Total Ud ......:
1.1.2.3

Total Ud ......:
1.1.3.2

1.872,00

Total Ud ......:

Desconexión de la acometida de la instalación de gas del edificio, con corte del fluido mediante llave
de cierre, previa anulación y neutralización por parte de la compañía suministradora, sin afectar a la
estabilidad de los elementos constructivos a los que pueda estar unida. Incluso p/p de limpieza,
acopio, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desconexión de la acometida. Colocación de tapones. Retirada de escombros. Carga de
escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

9.360,00

1.1.2.- Instalaciones de abastecimiento de agua
Ud

Ud

2.600,00

Legalización de las instalaciónes.
Legalización de los proyectos, certificados finales de obra, pago por parte del industrial adjudicatario
del visado del proyecto al Colegio de Ingenieros, tasas pertinentes y entrega de una copia del
proyecto a la propiedad.
Total Ud ......:

1.1.2.1

1.1.3.1

Integración de instalaciones nuevas del edificcio B con las viejas del Edificio A.
Incluye instalacion de electricidad, agua fria, ACS, calefacción, telecomunicaciones, alarma y
saneamiento.
Total Ud ......:

1.1.1.4

272,02

Asistencia en los trabajos de desmontaje de las instal·laciones existentes que se deben anular por
las nuevas. Incluye uniónes y acoplamientos de las partes que no se renuevan con los nuevos
sistemas. Control y ayuda en los medios que sean necesarios.
Total Ud ......:

1.1.1.3

1,000

1.1.3.- Instalaciones de gas

0,500

2.600,00

1.300,00

Total subcapítulo 1.1.4.- Instalaciones de saneamiento:

1.499,61

Total subcapítulo 1.1.- Desconexión de acometidas de gas, agua, electricidad:

25.929,65

Total presupuesto parcial nº 1 Actuaciones previas :

25.929,65

2.1.- Infraestructura de telecomunicaciones

2.1.2.2

Ud

2.1.1.- Acometidas
2.1.1.1

Ud

Suministro e instalación de arqueta de entrada prefabricada dotada de ganchos para tracción y
equipada con cerco y tapa, de dimensiones interiores 400x400x600 mm, hasta 20 puntos de acceso a
usuario (PAU), para unión entre las redes de alimentación de telecomunicación de los distintos
operadores y la infraestructura común de telecomunicación del edificio, colocada sobre solera de
hormigón en masa HM-20/B/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y compactación del
hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y remates. Totalmente
montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.1.1.2

M

Ud

338,46

Total Ud ......:
2.1.2.3

50,000

19,77

2.1.2.4

2,000

M

209,64

Total subcapítulo 2.1.1.- Acometidas:

1.875,06

22,66

Total Ud ......:

2.1.3.1

104,82

30,000

418,68

3,000

102,79

308,37

3,000

102,79

308,37

Total subcapítulo 2.1.2.- Canalizaciones de enlace:

1.715,22

2.1.3.- Equipamiento para recintos

Suministro e instalación de canalización de enlace inferior enterrada entre el registro de enlace y el
RITI, RITU o RITM, en edificación con un número de PAU comprendido entre 5 y 20, formada por 4
tubos (2 TBA+STDP, 2 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro, suministrado en rollo,
resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada en zanja de 45x75 cm,
con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con 6 cm de
recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación
de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC colocados
cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de
tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m ......:

104,67

Suministro e instalación de registro de enlace superior formado por armario de 700x500x120 mm,
para paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra
de vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

988,50

2.1.2.- Canalizaciones de enlace
2.1.2.1

Ud

4,000

Suministro e instalación de registro de enlace inferior formado por armario de 700x500x120 mm, para
paso y distribución de instalaciones de ICT, con cuerpo y puerta de poliéster reforzado con fibra de
vidrio, para montar superficialmente. Incluso cierre con llave, accesorios, piezas especiales y
fijaciones. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro e instalación de arqueta de paso en la canalización externa enterrada, de 400x400x400
mm de dimensiones interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa
metálicos, colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso
p/p de vertido y compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos,
conexiones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Ud

676,92

Suministro e instalación de canalización externa enterrada entre la arqueta de entrada y el registro
de enlace inferior en el interior del edificio o directamente en el RITI o RITU, en edificación de hasta 4
PAU, formada por 3 tubos (2 TBA+STDP, 1 reserva) de polietileno de 63 mm de diámetro,
suministrado en rollo, resistencia a la compresión 450 N, resistencia al impacto 20 julios, ejecutada
en zanja de 45x75 cm, con los tubos embebidos en un prisma de hormigón en masa HM-20/B/20/I con
6 cm de recubrimiento superior e inferior y 5,5 cm de recubrimiento lateral, sin incluir la excavación
ni el relleno perimetral posterior. Incluso p/p de vertido y compactación del hormigón para la
formación de la solera y el prisma de hormigón en masa, soportes separadores de tubos de PVC
colocados cada 100 cm e hilo guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Refinado de fondos y laterales a mano, con extracción de
las tierras. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Presentación en seco de
tubos. Vertido y compactación del hormigón para formación del prisma.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.
Total m ......:

2.1.1.3

2,000

Suministro e instalación de arqueta de registro de enlace, ubicada en el punto de entrada inferior del
inmueble, en la canalización de enlace inferior enterrada de 400x400x400 mm de dimensiones
interiores, dotada de ganchos para tracción y equipada de cerco y tapa metálicos, colocada sobre
solera de hormigón en masa HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor. Incluso p/p de vertido y
compactación del hormigón para la formación de solera, embocadura de conductos, conexiones y
remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Montaje de las piezas prefabricadas.
Conexionado de tubos de la canalización. Colocación de accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Ud

Instalación de equipamiento completo para RITS, recinto superior de instalaciones de
telecomunicación, de más de 45 puntos de acceso a usuario, en cuarto de 230x200x200 cm,
compuesto de: cuadro de protección superficial con un grado de protección mínimo IP 4X + IK 05 y
con regletero para la conexión del cable de puesta a tierra dotado de 1 interruptor general
automático de corte omnipolar de tensión nominal mínima 230/400 Vca, intensidad nominal de 25 A y
poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su
instalación, de 4500 A como mínimo, 1 interruptor diferencial de corte omnipolar de tensión nominal
mínima 230/400 Vca, frecuencia 50-60 Hz, intensidad nominal de 25 A, intensidad de defecto 300 mA
de tipo selectivo y 3 interruptores automáticos magnetotérmicos de corte omnipolar de tensión
nominal mínima 230/400 Vca y poder de corte mínimo de 4500 A para la protección del alumbrado (10
A), de las bases de toma de corriente del recinto (16 A) y de los equipos de cabecera de la
infraestructura de radiodifusión y televisión (16 A); un interruptor unipolar y 4 bases de enchufe con
toma de tierra y 16 A de capacidad, con sus cajas de empotrar y de derivación y tubo protector; toma
de tierra formada por un anillo cerrado interior de cobre, de 25 mm² de sección, unido a la toma de
tierra del edificio; punto de luz en el techo con portalámparas y lámpara de 60 W y bloque de
emergencia; placa de identificación de 200x200 mm. Incluso previsión de dos canalizaciones fijas en
superficie de 25 m desde la centralización de contadores, mediante tubos protectores de PVC rígido,
para su utilización por posibles compañías operadoras de servicios de telecomunicación. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de canalizaciones y accesorios. Paso de tubos de protección en rozas. Nivelación
y sujeción de herrajes. Montaje de los componentes. Ejecución del circuito de tierra. Tendido de
cables. Empalme en interior de cajas. Conexionado de los conductores. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

679,80

2.1.4.- Canalizaciones principales

1,000

702,37

702,37

Total subcapítulo 2.1.3.- Equipamiento para recintos:

702,37

2.1.4.1

M

Suministro e instalación de canalización principal fija en superficie, entre el RITI o RITM inferior y el
RITS o RITM superior a través de las distintas plantas del edificio, en edificación de 30 PAU, formada
por 7 tubos (1 RTV, 2 cable de pares o cable de pares trenzados, 1 cable coaxial, 1 cable de fibra
óptica, 2 reserva) de PVC rígido de 50 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 1250 N,
resistencia al impacto 2 julios, con IP 547. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo
guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida en proyección horizontal, según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá, en proyección horizontal, la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

2.2.1.4

Ud

Total Ud ......:

57,11

1.713,30

2.2.2.- Megafonía

Total subcapítulo 2.1.4.- Canalizaciones principales:

1.713,30

2.2.2.1

Total m ......:

30,000

Ud

2.1.5.- Canalizaciones interiores
2.1.5.1

Ud

Suministro e instalación de registro de terminación de red, formado por dos cajas de plástico
adyacentes, de 500x300x80 mm. Incluso accesorios, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de la cajas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.1.5.2

M

4,000

93,77

375,08

Suministro e instalación de canalización interior de usuario empotrada por el interior de la vivienda
que une el registro de terminación de red con los distintos registros de toma, formada por 3 tubos de
PVC flexible, reforzados de 32 mm de diámetro, resistencia a la compresión 320 N, resistencia al
impacto 2 julios, para el tendido de cables. Incluso p/p de accesorios, elementos de sujeción e hilo
guía. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo y trazado de la línea. Colocación y fijación de los tubos. Colocación del hilo guía.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

60,000

2.2.2.2

7,30

438,00

Total subcapítulo 2.1.5.- Canalizaciones interiores:

813,08

Total subcapítulo 2.1.- Infraestructura de telecomunicaciones:

6.819,03

Ud

2.2.1.- Red de cables de fibra óptica
Ud

2.2.1.2

M

Ud

330,58

60,000

3,40

2,000

68,14

Total subcapítulo 2.2.1.- Red de cables de fibra óptica:

808,98

Incluso red de distribución interior formada por canalización y cableado para la conducción de las
señales con tubo flexible de PVC corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de
empotrar, cajas de derivación y accesorios. Con pantalla y soporte de fijación(incluido tornilleria)
Pantalla manual mural retráctil básica 2m x 2m, formato 1:1. Pantalla mural apta para instalaciones
tanto en la pared como en el techo. Adaptable a otros formatos de proyección: 4:3, 16:9
Soporte universal de techo en color blanco. Ajustable desde 15cm hasta 65cm. Sistema de anclaje de
1 a 4 brazos intercambiables. Fabricado en acero. Peso de hasta 15 kilogramos
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la fuente musical ni las ayudas de albañilería
para instalaciones.
3,000

1.560,00

4.680,00

Instalación de megafonía compuesta de: central de sonido estéreo-mono adaptable a cualquier
fuente musical; 4 reguladores de sonido digitales de 1 canal musical estéreo-mono que permiten
regular el volumen de cada estancia, 18 altavoces de 4", 7 W y 8 Ohm instalados en falso techo;
adaptadores para incorporar elementos de sonido. Incluso red de distribución interior en salas
formada por canalización y cableado para la conducción de las señales con tubo flexible de PVC
corrugado y cable flexible trenzado de 3x1,5 mm², cajas de empotrar, cajas de derivación y
accesorios.
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubos y cajas. Tendido de cables. Montaje,
conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la fuente musical ni las ayudas de albañilería
para instalaciones.
2,000

673,90

1.347,80

Total subcapítulo 2.2.2.- Megafonía:

6.027,80

Total subcapítulo 2.2.- Audiovisuales:

6.836,78

2.3.1.- Instalación frigorífica
2.3.1.1

M

330,58

204,00

Suministro e instalación de punto de distribución de fibra óptica formado por caja de segregación
para fibra óptica, de acero galvanizado, de 80x80x30 mm, con capacidad para fusionar 8 cables.
Incluso p/p de accesorios y elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de la caja. Colocación y fijación de la caja. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

4,000

2.3.- Calefacción, climatización y A.C.S.

Suministro e instalación de cable dieléctrico de 2 fibras ópticas monomodo G657 en tubo central
holgado, cabos de aramida como elemento de refuerzo a la tracción y cubierta de material
termoplástico ignífugo, libre de halógenos de 4,2 mm de diámetro. Incluso p/p de accesorios y
elementos de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido de cables. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.2.1.3

1,000

138,12

Total Ud ......:

Suministro e instalación de punto de interconexión de cables de fibra óptica, para 6 fibras ópticas,
formado por caja mural de acero galvanizado, como registro principal de cables de fibra óptica y 1
módulo óptico de 12 conectores tipo SC simple, de acero galvanizado. Incluso cierre con llave,
accesorios necesarios para su correcta instalación, piezas especiales y fijaciones. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación del armario mural. Colocación de los módulos ópticos. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

34,53

Total Ud ......:

2.2.- Audiovisuales

2.2.1.1

Suministro e instalación de roseta para fibra óptica formada por conector tipo SC doble y caja de
superficie. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Colocación de la roseta. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Línea frigorífica triple realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2"
de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro
interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/4" de diámetro y 0,8 mm de espesor
con coquilla de espuma elastomérica, de 7 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de
caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada y tubería para descarga de gas mediante tubo
de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma
elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 15 mm de espesor, a base de caucho sintético flexible,
de estructura celular cerrada.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Encintado de los extremos. Colocación del aislamiento.
Montaje y fijación de la línea. Abocardado. Vaciado para su carga.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.3.1.2

136,28

Ud

60,000

51,67

3.100,20

Marca de equipos: INTARCON BSHNF1034
Descripción: Equipo frigorífico partido de temperatura negativa en construcción horizontal .
Potencia frigorífica: 848 W Potencia absorbida: 1,14 kW
Intensidad nominal: 6,2 A Intensidad máxima: 11,2 A
Caudal de aire evaporador: 550 m³/h Caudal de aire condensador: 575 m³/h
Refrigerante: R404A Carga de refrigerante: 0,9 kg
Alimentación eléctrica: 230V.1.50Hz Rendimiento COP total: 0,74 W/W
Total Ud ......:

1,000

1.560,00

1.560,00

2.3.1.3

M

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8"
de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior
y 30 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/4" de diámetro
y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 19 mm de diámetro interior y 30 mm de
espesor.
Total m ......:

2.3.1.4

M

M

112,39

Ud

8.429,25

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1 1/8"
de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 29 mm de diámetro interior
y 30 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 1/2" de diámetro
y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 13 mm de diámetro interior y 30 mm
de espesor.
Total m ......:

2.3.1.5

75,000

2.3.2.5

100,000

104,49

10.449,00

Línea frigorífica doble realizada con tubería para gas mediante tubo de cobre sin soldadura, de 5/8"
de diámetro y 1 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 16 mm de diámetro interior
y 30 mm de espesor y tubería para líquido mediante tubo de cobre sin soldadura, de 3/8" de diámetro
y 0,8 mm de espesor con coquilla de espuma elastomérica, de 11 mm de diámetro interior y 30 mm
de espesor.
Total m ......:

100,000

Total Ud ......:
2.3.2.6

87,45

8.745,00

Total subcapítulo 2.3.1.- Instalación frigorífica:

32.283,45

Ud

2.3.2.- Sistemas de conducción de agua
2.3.2.1

Ud

Acumulador de A.C.S. de acero con revestimiento epoxídico, de suelo, 1000 l, forro acolchado con
cubierta posterior, aislamiento de poliuretano inyectado libre de CFC y protección contra corrosión
mediante ánodo de magnesio. Incluso válvulas de corte, elementos de montaje y demás accesorios
necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del acumulador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.3.2.2

Ud

Ud

Ud

28,000

101,97

2,000

294,40

2.855,16

1,000

78,17

2.3.2.8

M

M

588,80

M

2.3.2.11

Ud

364,89

364,89

100,000

25,86

2.586,00

40,000

18,92

756,80

40,000

22,03

881,20

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de
vidrio/PP-RCT), de 63 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Total m ......:

78,17

1,000

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de
vidrio/PP-RCT), de 25 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Total m ......:

2.3.2.10

418,92

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de
vidrio/PP-RCT), de 20 mm de diámetro exterior, PN=12,5 atm, colocado superficialmente en el interior
del edificio, con aislamiento mediante coquilla flexible de espuma elastomérica.
Total m ......:

2.3.2.9

418,92

Tubería de distribución de A.C.S. formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura con fibra de
vidrio/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura (PP-RCT/PP-RCT con fibra de
vidrio/PP-RCT), de color verde con 4 bandas de color verde oscuro, Aquatherm Green Pipe MF RP,
serie 4, "AQUATHERM", de 32 mm de diámetro exterior y 3,6 mm de espesor, clase 1-2-4/8 bar y
clase 5/6 bar, colocado superficialmente en el interior del edificio, con aislamiento mediante coquilla
flexible de espuma elastomérica. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

Válvula mezcladora termostática de 3 vías, de 1", con ajuste de la salida de agua entre 30°C y 65°C.
Incluso elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

M

4.178,70

Vaso de expansión para A.C.S. de acero vitrificado, capacidad 105 l, presión máxima 10 bar. Incluso
manómetro y elementos de montaje y conexión necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del vaso de expansión. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.3.2.4

2.089,35

2.3.2.7

1,000

Punto de llenado de red de distribución de agua, para sistema de calefacción, formado por 2 m de
tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), con barrera de oxígeno (EVOH), de 32 mm de diámetro exterior
y 2,9 mm de espesor, PN=6 atm, suministrado en rollos, colocado superficialmente, con aislamiento
mediante coquilla flexible de espuma elastomérica, válvulas de corte, filtro retenedor de residuos,
contador de agua y válvula de retención. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Estación elevadora para evacuación de condensados, con depósito de 2,65 litros, alimentación
monofásica a 230 V, consumo de la bomba 75 W, nivel sonoro 47 dBA, protección IP20, cable de
alimentación de 1,7 m con enchufe, cable para conexión de alarma de 1,7 m, manguera flexible de
descarga de 5 m, adaptador de entrada de 19, 32 y 40 mm de diámetro y tornillos para colocación en
pared. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.3.2.3

2,000

Colector de distribución de agua, con tubo de acero negro estirado sin soldadura, de 6" DN 150 mm
de diámetro, de 2 m de longitud, con 3 conexiones de entrada y 3 conexiones de salida, con plancha
flexible de espuma elastomérica, a base de caucho sintético flexible, de estructura celular cerrada,
con un elevado factor de resistencia a la difusión del vapor de agua, de 50 mm de espesor, completo.
Incluso manómetro, termómetros, mermas, anclajes, soportes de tubería aislados, accesorios y
piezas especiales para conexiones. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación y
fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Conexionado de bocas. Colocación del
aislamiento. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

10,000

47,88

Electrobomba centrífuga, de hierro fundido, de tres velocidades, con una potencia de 0,071 kW,
impulsor de tecnopolímero, eje motor de acero cromado, bocas roscadas macho de 1", aislamiento
clase H, para alimentación monofásica a 230 V. Incluso puente de manómetros formado por
manómetro, válvulas de esfera y tubería de cobre; p/p de elementos de montaje; caja de conexiones
eléctricas con condensador y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la bomba de circulación. Conexión a la red de distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

478,80

Total Ud ......:
2.3.2.12

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

2,000

343,09

686,18

1,000

3.211,71

2.4.1.2

4,000

4,000

92,84

4,000

66,18

264,72

4,000

9,60

38,40

Total subcapítulo 2.3.2.- Sistemas de conducción de agua:

18.323,73

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 2", para roscar.

Válvula de retención de latón para roscar de 3/4".

2.3.3.- Sistemas de conducción de aire
Ud

Suministro e instalación en techo de recuperador de calor aire-aire, con intercambiador de flujo
cruzado, caudal máximo de 2000 m³/h, dimensiones 1100x1030x570 mm y nivel de presión sonora de
48 dBA en campo libre a 4 m, CADB-S 020 "S&P", con caja de acero galvanizado de doble pared, con
aislamiento de fibra de vidrio, clase A1 según UNE-EN 13501-1, soportes antivibratorios,
embocaduras de 400 mm de diámetro con junta estanca y filtros G4 con eficacia del 90%, clase D
según UNE-EN 13501-1, 2 ventiladores centrífugos de doble oído de accionamiento directo con
motores eléctricos monofásicos regulables electrónicamente de 1100 W cada uno, aislamiento F,
protección IP55, caja de bornes externa con protección IP55. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del recuperador. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

4,000

2.4.1.4

Ud

13.236,48

Total subcapítulo 2.3.3.- Sistemas de conducción de aire:

13.236,48

2,000

21.882,08

43.764,16

Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, y recuperación de calor, sistema de dos tubos, para gas R-410A, alimentación trifásica
400V/50Hz, gama City Multi, serie R2 YLM, modelo PURY-P350YLM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC",
potencia frigorífica nominal 40 kW, potencia calorífica nominal 45 kW.
1,000

21.380,82

21.380,82

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado de cassette, de 2 vías, sistema aireaire multi-split, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica
(230V/50Hz), gama City Multi, modelo PLFY-P40VLMD-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica
nominal 4,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del
aire interior 19°C), potencia calorífica nominal 5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior
20°C), consumo eléctrico nominal en refrigeración 0,081 kW, consumo eléctrico nominal en
calefacción 0,074 kW, de 290x776x634 mm, peso 24 kg, con ventilador de 3 velocidades, presión
sonora a velocidad baja 29 dBA, caudal de aire a velocidad alta 10,5 m³/min, toma de aire exterior
(hasta el 20% del caudal de aire nominal) y bomba de drenaje, con control remoto por cable,
conectable al bus M-Net, gama Melans, modelo PAR-U02MEDA-J. Totalmente montada, conexionada
y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control.
Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

3.309,12

15.193,72

Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de
refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, gama City Multi,
serie Y (YKB) Estándar, modelo PUHY-P400YSKB-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", formada por dos
módulos PUHY-P200YKB-A1, potencia frigorífica nominal 45 kW, potencia calorífica nominal 50 kW.

Total Ud ......:

23,21

Total Ud ......:

2.3.3.1

Ud

55,92

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1", para roscar.
4,000

Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split,
con caudal variable de refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica
400V/50Hz, gama City Multi, serie Multi-S, modelo PUMY-P140YKM "MITSUBISHI ELECTRIC",
potencia frigorífica nominal 15,5 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,43, consumo eléctrico nominal en
refrigeración 4,52 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en
refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 18 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 4,03, consumo eléctrico
nominal en calefacción 4,47 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire
exterior en calefacción desde -15 hasta 15°C, conectabilidad de hasta 12 unidades interiores con un
porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresor scroll herméticamente
sellado con control Inverter, 1338x330x1050 mm, peso 125 kg, presión sonora 51 dBA, caudal de aire
110 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 300 m, diferencia máxima de altura de
instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 20 m si se
encuentra por debajo, con conjunto de desagüe, modelo PAC-SG61DS-E. Incluso elementos
antivibratorios y soportes de apoyo. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la
empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo a la red de desagüe.
Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:
2,000
7.596,86

Total Ud ......:
2.4.1.3

13,98

Ud

3.211,71

69,96

Total Ud ......:
2.3.2.19

Ud

313,35

17,49

Total Ud ......:
2.3.2.18

2.4.1.1

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 3/4", para roscar.
Total Ud ......:

2.3.2.17

313,35

63.843,66

2.4.1.- Sistema VRF (Mitsubishi Electric)

Válvula de esfera de latón CW617N acabado cromado, de 1/2", para roscar.
Total Ud ......:

2.3.2.16

1,000

Total subcapítulo 2.3.- Calefacción, climatización y A.C.S.:
2.4.- Sistemas de climatización

Interacumulador combinado, para producción de A.C.S. y agua para calefacción, de 500 l de
capacidad, altura 1640 mm, diámetro 650 mm, con intercambiador de serpentín para A.C.S. de acero
inoxidable, cuba para calefacción con serpentín, aislamiento térmico de 100 mm de espesor de
espuma blanda de poliuretano libre de CFC con envolvente de poliestireno. Incluso válvulas de corte,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del interacumulador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.3.2.15

403,21

Intercambiador de placas de acero inoxidable AISI 316, potencia 42 kW, presión máxima de trabajo 6
bar y temperatura máxima de 100°C. Incluso válvulas de corte, manómetros, termómetros, elementos
de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del interacumulador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.3.2.14

403,21

Colector hidráulico modular componible para el montaje en paralelo de grupos hidráulicos de
impulsión directa o de mezcla, de latón, DN 40 mm, presión nominal 16 bar, temperatura máxima
100°C, carcasa para aislamiento térmico y conexiones principales de 1 1/2" y conexiones
secundarias de 1", con soporte mural, bypass con válvula reguladora de presión diferencial de 0,2
bar de sobrepresión de apertura. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.3.2.13

1,000

4,000

2.484,81

9.939,24

2.4.1.5

Ud

Suministro e instalación de unidad interior de aire acondicionado, de pared, sistema aire-aire multisplit, con caudal variable de refrigerante, para gas R-410A, alimentación monofásica (230V/50Hz),
gama City Multi, modelo PKFY-P20VBM-E "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 2,2
kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 27°C, temperatura de bulbo húmedo del aire interior
19°C), potencia calorífica nominal 2,5 kW (temperatura de bulbo seco del aire interior 20°C), consumo
eléctrico nominal en refrigeración 0,04 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción 0,04 kW, de
295x815x225 mm, peso 10 kg, con ventilador de 4 velocidades, presión sonora a velocidad baja 29
dBA, caudal de aire a velocidad alta 5,9 m³/min, con control remoto por cable, conectable al bus MNet, gama Melans, modelo PAR-U02MEDA-J. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha
por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado del equipo al circuito de control.
Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.4.1.6

Ud

Ud

Ud

Ud

3,000

6.167,91

15,000

108,72

4,000

114,02

1,000

5.661,20

Ud

1,000

8.147,25

8.147,25

Control de paro/marcha, para 16 grupos o 50 unidades interiores de aire acondicionado, gama
Melans, modelo PAC-YT40ANRA "MITSUBISHI ELECTRIC".

37.704,24

1,000

635,89

635,89

Total subcapítulo 2.4.1.- Sistema VRF (Mitsubishi Electric):

163.017,13

2.4.2.- Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries)
2.4.2.1

M

Cable de bus de comunicaciones de 1 par, de 1 mm² de sección, trenzado de 5 vueltas por metro.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la canalización.
Total m ......:

18.503,73

250,000

8,08

2.020,00

Total subcapítulo 2.4.2.- Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries):

2.020,00

Total subcapítulo 2.4.- Sistemas de climatización:

165.037,13

2.5.- Eléctricas
2.5.1.- Puesta a tierra
2.5.1.1

M

1.630,80

Suministro e instalación de conductor de tierra formado por cable rígido desnudo de cobre trenzado,
de 35 mm² de sección. Incluso p/p de uniones realizadas con soldadura aluminotérmica, grapas y
bornes de unión. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo del recorrido. Tendido del conductor de tierra. Conexionado del conductor de
tierra mediante bornes de unión.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.5.1.2

Ud

456,08

Suministro e instalación de control de sistema, para 200 grupos o 200 unidades interiores de aire
acondicionado, con pantalla táctil a color, gama Melans, modelo AE-200E "MITSUBISHI ELECTRIC",
290x240x70 mm, pantalla TFT de 10,4" SVGA 800x600, puerto USB, conexión RS-232E, conexión RS485, conexión BACnet, función de doble temperatura de consigna, visualización de iconos sobre
planos en la pantalla, función marcha/paro, configuración de la temperatura de consigna, del modo
de funcionamiento, de la velocidad del ventilador y de la dirección del caudal de aire, limitación de
funciones de mandos individuales, conexión SD para almacenamiento de datos de funcionamiento
del sistema, conectable al bus MNet, función avanzada de control de consumos FGENERGY
(opcional), conexión directa de 4 entradas de pulsos, software FGWEBASIC preinstalado, con
autoalarmas, programación anual, estacional, semanal y horaria, con software de gestión de energía,
gama Melans, FGENERGY. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro e instalación de controlador BC principal, para sistema aire-aire multi-split, con caudal
variable de refrigerante, para gas R-410A, para conexión de unidad exterior con recuperación de
calor, sistema de dos tubos, a 13 unidades interiores, gama City Multi, modelo CMB-P1013V-GA
"MITSUBISHI ELECTRIC", con separador de fases líquido/gas, reductores de conexión y manguito de
drenaje flexible con aislamiento, alimentación monofásica a 230 V, peso 55 kg, dimensiones
1110x289x1110 mm. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Total Ud ......:

Suministro e instalación de kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, para controlador BC,
gama City Multi, modelo CMY-R160-J "MITSUBISHI ELECTRIC". Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.4.1.9

2.4.1.11

Suministro e instalación de kit de derivación de línea frigorífica, de 2 salidas, gama City Multi,
modelo CMY-Y62-G-E "MITSUBISHI ELECTRIC". Totalmente montada y conexionada.
Incluye: Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.4.1.8

1.346,58

Ud

Total Ud ......:

Suministro e instalación de unidad interior para servicio de A.C.S., para gas R-410A, alimentación
monofásica (230V/50Hz), gama Ecodan para City Multi, modelo PWFY-P100VM-E-BU "MITSUBISHI
ELECTRIC", en instalación con unidad exterior con recuperación de calor de la serie PURY/PQRY
(YLM, YJM, YHM), potencia calorífica nominal 12,5 kW, consumo eléctrico nominal en calefacción
2,48 kW, de 450x300x800 mm, peso 60 kg, presión sonora 44 dBA, producción de agua caliente hasta
70°C, con intercambiador de placas y circuito frigorífico para gas R-134a. Totalmente montada,
conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto
funcionamiento.
Incluye: Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas
frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica. Conexionado con las redes de conducción de
agua. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.4.1.7

28,000

2.4.1.10

50,000

6,27

313,50

Suministro e instalación de red de equipotencialidad en cuarto húmedo mediante conductor rígido
de cobre de 4 mm² de sección, conectando a tierra todas las canalizaciones metálicas existentes y
todos los elementos conductores que resulten accesibles mediante abrazaderas de latón. Incluso p/p
de cajas de empalmes y regletas. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado del electrodo y la línea de enlace. Montaje del punto de puesta a
tierra. Trazado de la línea principal de tierra. Sujeción. Trazado de derivaciones de tierra.
Conexionado de las derivaciones. Conexionado a masa de la red.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

58,49

58,49

Total subcapítulo 2.5.1.- Puesta a tierra:

371,99

2.5.2.- Canalizaciones
2.5.2.1

5.661,20

M

Suministro e instalación de canalización enterrada de tubo curvable, suministrado en rollo, de
polietileno de doble pared (interior lisa y exterior corrugada), de color naranja, de 200 mm de
diámetro nominal, resistencia a la compresión 450 N, colocado sobre cama o lecho de arena de 5 cm
de espesor, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral
compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la
generatriz superior de la tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las
zanjas. Incluso p/p de cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo. Colocación del tubo.
Colocación de la cinta de señalización. Ejecución del relleno envolvente de arena.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

200,000

22,33

4.466,00

2.5.2.2

M

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 100x400 mm.
Total m ......:

2.5.2.3

M

M

M

2.268,60

60,000

16,42

985,20

35,000

29,86

1.045,10

Total m ......:

35,000

14,24

498,40

Total subcapítulo 2.5.2.- Canalizaciones:

9.263,30

Ud

2.5.3.- Cables
M

Suministro e instalación de cable unipolar RZ1-K (AS), no propagador de la llama, con conductor de
cobre clase 5 (-K) de 2,5 mm² de sección, con aislamiento de polietileno reticulado (R) y cubierta de
compuesto termoplástico a base de poliolefina libre de halógenos con baja emisión de humos y
gases corrosivos (Z1), siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV. Incluso p/p de accesorios y elementos
de sujeción. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.5.3.2

M

M

M

M

M

M

M

17,15

2.5.4.2

Ud

857,50

1.420,000

2,90

4.118,00

1.100,000

1,84

2.024,00

1.500,000

3,91

760,000

2,34

1.778,40

Total m ......:

645,000

1,84

M

1,000

1.173,79

1.173,79

1,000

470,59

Total subcapítulo 2.5.4.- Cajas generales de protección:

1.644,38

Suministro e instalación de línea general de alimentación enterrada, que enlaza la caja general de
protección con la centralización de contadores, formada por cables unipolares con conductores de
cobre, RZ1-K (AS) 4x240+1G120 mm², siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV, bajo tubo protector de
polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor de 450 N,
suministrado en rollo, colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería, sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas. Incluso hilo guía.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de la zanja. Ejecución del lecho de arena para asiento del tubo.
Colocación del tubo en la zanja. Tendido de cables. Conexionado. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

2.5.6.- Instalaciones interiores
1.186,80

29.550,08

470,59

Total m ......:

Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.

Total subcapítulo 2.5.3.- Cables:

2.5.5.- Líneas generales de alimentación
2.5.5.1

5.865,00

877,50

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural de caja general de protección, equipada
con bornes de conexión, bases unipolares cerradas previstas para colocar fusibles de intensidad
máxima 250 A, esquema 8, para protección de la línea general de alimentación, formada por una
envolvente aislante, precintable y autoventilada, según UNE-EN 60439-1, grado de inflamabilidad
según se indica en UNE-EN 60439-3, con grados de protección IP43 según UNE 20324 e IK08 según
UNE-EN 50102, que se cerrará con puerta metálica con grado de protección IK10 según UNE-EN
50102, protegida de la corrosión y con cerradura o candado. Normalizada por la empresa
suministradora y preparada para acometida subterránea. Incluso elementos de fijación y conexión
con la conducción enterrada de puesta a tierra. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación del marco.
Colocación de la puerta. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.
Total m ......:

2.5.3.8

50,000

2,34

Suministro e instalación en el interior de hornacina mural, en vivienda unifamiliar o local, de caja de
protección y medida TMF10, de 87kW, 250 de intensidad, para 1 contador trifásico, formada por una
envolvente aislante, precintable, autoventilada y con mirilla de material transparente resistente a la
acción de los rayos ultravioletas, para instalación empotrada. Incluso equipo completo de medida,
bornes de conexión, bases cortacircuitos y fusibles para protección de la derivación individual.
Normalizada por la empresa suministradora y preparada para acometida subterránea. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye:
Sum. y col. de cuadro de contaje tipo TMF10 de una potencia de 87 kW., trifásico, compuesto por:
* 7 Cajas de doble aislamiento SCHNEIDER ELECTRIC sistema 27.
* Fusibles NH 1 de 250 A.
* ICP M SCHNEIDER ELECTRIC COMPACT NSX160F 4P. regulado a 125 A. con relé diferencial,
bobina y toroidal.
* 1 Contador electrónico de energía eléctrica multifunción.
* Transformadores 100/5.
* 1 Módem con 1 salida RS232, 1 salida RS485 y 1 salida RJ11.
Se incluye material auxiliar de montaje.
Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y
piezas especiales. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

92,88

Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.
Total m ......:

2.5.3.7

7,74

Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.
Total m ......:

2.5.3.6

12,000

Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.
Total m ......:

2.5.3.5

12.750,00

Cable eléctrico multiconductor, Afumex Firs 1000 V (AS+) "PRYSMIAN", tipo SZ1-K (AS+), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), con conductores de cobre recocido,
de 5G25 mm² de sección, aislamiento de silicona, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo
Afumex Z1, de color naranja.
Total m ......:

2.5.3.4

1,50

Cable eléctrico unipolar, Afumex 1000 V Armado (AS) "PRYSMIAN", tipo RZ1MAZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura de
alta densidad de hilos de aluminio, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1.
Total m ......:

2.5.3.3

8.500,000

375,000

2.5.4.- Cajas generales de protección
2.5.4.1

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x150 mm.
Total m ......:

2.5.3.1

Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de
incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 100x300 mm.
Total m ......:

2.5.2.5

37,81

M

Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x200 mm.
Total m ......:

2.5.2.4

60,000

2.5.3.9

200,000

170,60

34.120,00

Total subcapítulo 2.5.5.- Líneas generales de alimentación:

34.120,00

2.5.6.1

Ud

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior en local de uso común para
comunidad de propietarios de 200 m² de superficie construida y mecanismos gama media (tecla o
tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco). Incluso tubo protector de PVC flexible,
corrugado, para canalización empotrada, tendido de cables en su interior, cajas de derivación con
tapas y regletas de conexión, cajas de empotrar con tornillos de fijación, mecanismos eléctricos y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada
y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de los tubos. Tendido y
conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.6.2

Ud

3,000

1.867,29

2.5.8.2

2,000

2.5.8.3

Ud

2.5.8.4

Ud

13.859,72

Total subcapítulo 2.5.6.- Instalaciones interiores:

19.461,59

Ud

Suministro e instalación de sistema de alimentación ininterrumpida Off-Line, de 3 kVA de potencia,
para alimentación monofásica compuesto por rectificador de corriente y cargador de batería, batería,
inversor estático electrónico, supervisor de red y conmutador. Incluso accesorios necesarios para
su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

1.259,93

2.5.8.- Solar fotovoltaica
2.5.8.1

Ud

2.5.9.1

2.5.9.3

Total Ud ......:

36,000

475,87

40.682,12

Ud

36,000

Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P),
intensidad nominal 10 A, poder de corte 6 kA, curva C, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20,
montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Ud

Ud

Ud

2.5.9.5

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

26,84

1.342,00

2,000

43,24

86,48

4,000

35,35

141,40

74,000

237,78

17.595,72

Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 2,5 módulos, bipolar (1P+N),
intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 10 kA, curva C, clase A.
10,000

345,77

3.457,70

Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de
disparo térmico entre 1,6 y 2,5 A, poder de corte 100 kA.
4,000

85,14

340,56

Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de
disparo térmico entre 0,63 y 1 A, poder de corte 100 kA.
Total Ud ......:

5.9.9

50,000

Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal
40 A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase Asi.

Total Ud ......:
2.5.9.8

2.654,25

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, poder
de corte 6 kA, curva C.

Total Ud ......:
2.5.9.7

35,39

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 32 A, poder
de corte 6 kA, curva C.

Total Ud ......:
2.5.9.6

75,000

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder
de corte 6 kA, curva C.

Total Ud ......:

17.131,32

1.092,00

Total subcapítulo 2.5.8.- Solar fotovoltaica:

Total Ud ......:
2.5.9.4

Suministro e instalación de módulo solar fotovoltaico de células de silicio policristalino, para
integración arquitectónica en fachada de edificio, potencia máxima (Wp) 315 W, tensión a máxima
potencia (Vmp) 21 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 5,24 A, intensidad de cortocircuito (Isc) 5,72
A, tensión en circuito abierto (Voc) 25,2 V, eficiencia 14%, 42 células, vidrio exterior templado de 5
mm de espesor, capa adhesiva doble de PVB, vidrio posterior templado de 5 mm de espesor,
temperatura de trabajo -40°C hasta 80°C, coeficiente de transferencia de calor 4,5 W/m²K, reducción
de ruido 15 dB, transmitancia térmica 25%, transparencia 32%, dimensiones 1600x1300x10 mm,
altura máxima de instalación 80 m, resistencia a la carga del viento 287 kg/m², peso 52 kg, vidrio de
color a elegir, con caja de conexiones, montaje con ganchos. Incluso accesorios de montaje y
material de conexionado eléctrico. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del módulo. Conexionado con la red eléctrica.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo todos los huecos.

1.092,00

3.489,48

Total Ud ......:

Total subcapítulo 2.5.7.- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI):

1,000

2.5.9.- Aparamenta

2.5.9.2

1.259,93

18.969,32

96,93

Total Ud ......:

1.259,93

18.969,32

Estructura de fijación panel FV. Incluye montaje, tornilleria y fijación en cubierta inclinada.
Estructura para cubierta de tejas, incluido tornilleria, diseñada para soportar cargas de nieve de
hasta 200N/m2, y una carga de viento de 29 m/s. Es necesario que previamente se compruebe la
fijación de la teja, y se compruebe que la misma es capaz de aguantar dichas cargas.
Antes de ser instalada, se deberá comprobar que la sobre Estructura de la cubierta es
suficientemente rígida como para soportar los paneles solares fotovoltaicos.
Aluminio de alta calidad, tornillería y accesorios en acero inoxidable. Aleación de aluminio de alta
resistencia, anodizado.
Total Ud ......:

6.929,86

1,000

Medidor de producción solar y consumo de la instalación, gestion de la inyeccion cero. Con
convertidores de corriente para registro y visualizacion de consumos. Con pinza para monofásico y
tres para trifasico de 16 A a 100 A.
Pantalla táctil en color TFT
WiFi
Meter
Con contador de electricidad integrado.
Total Ud ......:

2.5.7.- Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI)
2.5.7.1

Suministro e instalación de inversor central trifásico para conexión a red, potencia máxima de
entrada 24 kW, voltaje de entrada máximo 900 Vcc, potencia nominal de salida 20 kW, potencia
máxima de salida 22 kW, eficiencia máxima 96%, rango de voltaje de entrada de 540 a 635 Vcc,
dimensiones 570x570x1170 mm, con inversor compacto sinusoidal PWM, procesador de señales
digitales DSP, pantalla gráfica LCD, puertos RS-232 y RS-485, dispositivo MaxControl para alarma
automática, supervisión del inversor y evaluación de datos de rendimiento. Incluso accesorios
necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

5.601,87

Suministro e instalación de red eléctrica de distribución interior para local de 400 m², compuesta de
los siguientes elementos: CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN formado por caja de
superficie de material aislante con puerta opaca, para alojamiento del interruptor de control de
potencia (ICP) (no incluido en este precio) en compartimento independiente y precintable y de los
siguientes dispositivos: 1 interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar, 5 interruptores
diferenciales de 40 A, 6 interruptores automáticos magnetotérmicos de 10 A, 2 interruptores
automáticos magnetotérmicos de 16 A, 2 interruptores automáticos magnetotérmicos de 25 A;
CIRCUITOS INTERIORES constituidos por cables unipolares con conductores de cobre, RZ1-K (AS)
3G2,5 mm² y 5G6 mm², en bandejas perforadas de PVC rígido, cuyos agujeros representan menos del
30% de la superficie: 2 circuitos para alumbrado, 2 circuitos para tomas de corriente, 1 circuito para
aire acondicionado, 1 circuito para ventilación, 2 circuitos para alumbrado de emergencia, 1 circuito
para sistema de detección y alarma de incendios, 1 circuito para sistema de detección de monóxido
de carbono; MECANISMOS: gama media (tecla o tapa: blanco; marco: blanco; embellecedor: blanco).
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de canalizaciones. Colocación de la caja para el cuadro. Montaje de los
componentes. Colocación y fijación de las bandejas. Colocación de cajas de empotrar. Tendido y
conexionado de cables. Colocación de mecanismos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Ud

4,000

85,14

Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de
disparo térmico entre 1 y 1,6 A, poder de corte 100 kA.

340,56

Total Ud ......:
2.5.9.10

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

1,000

434,20

1,000

366,19

1,000

341,00

16,000

86,89

1,000

2.768,39

6,000

561,15

Ud

2.5.9.19

M

434,20

Ud

366,19

680,86

680,86

1,000

734,01

734,01

Suministro y montaje de peine de conexión de interruptores automáticos y diferenciales modulares
combinados, con conexiones de tipo pin, tripolar (3P), de 63 A de intensidad nominal, 16 mm² de
sección. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.5.9.20

1,000

Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP 40,
aislamiento clase II, de 1050x650x250 mm.
Total Ud ......:

4,000

75,44

301,76

Interruptor automático en caja moldeada, tetrapolar (3P+N,4P,3P+N/2), intensidad nominal 40 A,
poder de corte 36 kA a 400 V, ajuste de la intensidad de disparo por sobrecarga entre 0,4 y 1 x In,
ajuste de la intensidad de disparo de corto retardo entre 1,5 y 10 x Ir, ajuste de la intensidad de
disparo instantáneo entre 1,5 y 15 x In, modelo Compact NSX100F LV429008+LV429106,
"SCHNEIDER ELECTRIC", unidad de control electrónica Micrologic 5.2 E, con medición de energía
activa, reactiva y aparente, total y por fase, de 140x161x86 mm, con bloque diferencial para
interruptor automático en caja moldeada Compact NSX, tetrapolar (4P), ajuste de la intensidad de
disparo de 0,03 a 10 A, ajuste del tiempo de disparo de 0 a 310 ms, modelo MH LV429211. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

9,000

3.028,60

27.257,40

Total subcapítulo 2.5.9.- Aparamenta:

64.280,74

2.5.10.- Mecanismos
2.5.10.1

Ud

341,00

Suministro e instalación de caja universal de un elemento, para empotrar, de plástico ABS
autoextinguible, libre de halógenos, enlazable por los cuatro lados, de 70x70x42 mm, con grados de
protección IP 30 e IK 07, según IEC 60439, sin incluir el recibido. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la caja.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.10.2

Ud

1.390,24

2.5.10.3

Ud

2.768,39

3.366,90

Ud

1,80

900,00

50,000

16,82

841,00

Suministro e instalación de base de toma de corriente con contacto de tierra (2P+T), tipo Schuko,
gama media, intensidad asignada 16 A, tensión asignada 250 V, con tapa, de color blanco y marco
embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.10.4

500,000

Suministro e instalación de interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX,
tensión asignada 250 V, con tecla simple, de color blanco y marco embellecedor para un elemento,
de color blanco, empotrado, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro y montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta
transparente, grado de protección IP 40, aislamiento clase II, para 96 módulos, en 4 filas, con
emplazamiento para un kit de equipamiento en dos filas, de 750x580x95 mm, con carril DIN, cierre
con llave, acabado con pintura epoxi y techo y suelo desmontables, con kit para el precintado del
interruptor de control de potencia. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta transparente, grado de
protección IP 40, aislamiento clase II, para 144 módulos, en 6 filas, con emplazamiento para un kit de
equipamiento en dos filas, con kit para el precintado del interruptor de control de potencia.
Total Ud ......:

2.5.9.18

Suministro y montaje de armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de
protección IP 40, aislamiento clase II, de 1650x1000x250 mm, con pasillo lateral, modelo ALBA/161PN
"CHINT ELECTRICS", apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por
deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad, escamoteable, con llave, acabado con pintura
epoxi, microtexturizado. Totalmente montado.
Incluye: Colocación y fijación del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.9.16

2.5.9.17

340,56

Suministro e instalación de contactor, de 2 módulos, contactos 1NA+1NC, intensidad nominal 40 A,
tensión de bobina 230 V, de 36x85x65,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35
mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.9.15

85,14

Suministro e instalación de protector contra sobretensiones permanentes, de 1 módulo, tetrapolar
(3P+N), tensión de disparo retardado entre 265 y 300 V, umbral de desconexión de disparo retardado
3,5 s, tensión de disparo directo mayor de 300 V, umbral de desconexión de disparo directo 0,5 s,
con montaje separado del interruptor automático, pudiendo desconectar el interruptor mediante una
señal enviada a la bobina de disparo o mediante la derivación de una corriente a tierra, de 36x80x77,8
mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.9.14

4,000

Suministro e instalación de interruptor combinado magnetotérmico-protector contra sobretensiones
permanentes, de 9 módulos, formado por interruptor automático magnetotérmico, tetrapolar (4P),
intensidad nominal 125 A, poder de corte 6 kA, curva de 8 a 12 x In, y protector contra
sobretensiones permanentes, de 162x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril
DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.9.13

340,56

Suministro e instalación de protector contra sobretensiones transitorias, de 4 módulos, tetrapolar
(4P), tipo 2 (onda 8/20 µs), nivel de protección 3 kV, intensidad máxima de descarga 60 kA, de
72x93x65,5 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril
mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Montaje y conexionado del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.9.12

85,14

Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de
disparo térmico entre 2,5 y 4 A, poder de corte 100 kA.
Total Ud ......:

2.5.9.11

4,000

100,000

16,38

Suministro e instalación de salida de cables, gama media, con bornes dobles para 4 conductores de
hasta 2,5 mm² de sección, tensión nominal 400 V y brida de sujeción, con tapa, de color blanco y
marco embellecedor para un elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

1.638,00

Total Ud ......:
2.5.10.5

Ud

Ud

17,92

394,24

2.6.1.1

Ud

Suministro e instalación de toma simple, RJ-45 categoría 5e U/UTP, antivandálica, con grados de
protección IP 40 e IK 07, gama media, con tapa, de color blanco y marco embellecedor para un
elemento, de color blanco, empotrada, sin incluir la caja de mecanismo. Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Conexionado y montaje del elemento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.5.10.6

22,000

50,000

28,74

1.437,00

Doble interruptor unipolar (1P), gama media, intensidad asignada 10 AX, tensión asignada 250 V, con
tecla doble, de color especial y marco embellecedor para un elemento, de color especial, empotrado.
Total Ud ......:

22,000

33,74

742,28

Total subcapítulo 2.5.10.- Mecanismos:

5.952,52

2.5.11.- Equipos para corregir el factor de potencia
2.5.11.1

Ud

Batería automática de condensadores, para 87 kVAr de potencia reactiva, de 4 escalones con una
relación de potencia entre condensadores de 1:2:2:2, para alimentación trifásica a 400 V de tensión y
50 Hz de frecuencia, compuesta por armario metálico con grado de protección IP21, de 615x400x1330
mm; condensadores regulador de energía reactiva con pantalla de cristal líquido contactores con
bloque de preinserción y resistencia de descarga rápida; y fusibles de alto poder de corte. Incluso
accesorios necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y puesta en
marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Montaje y fijación. Conexionado y puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

Total Ud ......:

2.781,26

2.781,26

Total subcapítulo 2.5.11.- Equipos para corregir el factor de potencia:

2.781,26

Ud

M

Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 2 compuesta por caja de recarga de
vehículo eléctrico, metálica, "SIMON", acabado con pintura epoxi color negro, para alimentación
trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, con una toma Schuko de 16 A monofásica y una toma
Mennekes de 32 A trifásica y lector de tarjeta de proximidad para identificación de usuario.
Total Ud ......:

2,000

1.063,04

2.126,08

Total subcapítulo 2.5.12.- Recarga de vehículos eléctricos:

2.126,08

Total subcapítulo 2.5.- Eléctricas:

211.493,99

1,000

414,86

414,86

Total subcapítulo 2.6.1.- Acometidas:

414,86

2.6.2.- Tubos de alimentación
2.6.2.1

2.5.12.- Recarga de vehículos eléctricos
2.5.12.1

Suministro y montaje de acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de 2 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la
instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios
no registrables, formada por tubo de polietileno PE 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y
0,5 mm de espesor, colocada sobre cama o lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la
zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado
manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta
10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; collarín de toma en carga colocado sobre la
red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; llave de corte de esfera de
1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la
edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta de dimensiones interiores
48x48x60 cm de obra de fábrica construida con fábrica de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de
espesor, recibido con mortero de cemento, industrial, M-5, colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/20/I de 15 cm de espesor, enfoscada y bruñida por el interior con mortero de cemento,
industrial, con aditivo hidrófugo, M-15 y cerrada superiormente con marco y tapa de fundición dúctil.
Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, demolición y levantado del firme existente, posterior
reposición con hormigón en masa HM-20/P/20/I, y conexión a la red. Sin incluir la excavación ni el
posterior relleno principal. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos
que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Formación de la obra de fábrica con ladrillos, previamente humedecidos, colocados con mortero de
cemento. Enfoscado y bruñido con mortero del fondo y de las paredes interiores de la arqueta.
Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte.
Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2.6.- Fontanería
2.6.1.- Acometidas

Suministro y montaje de tubería para alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubería
para refrigeración y agua fría, de 140 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) de 40 mm de diámetro y 3,7 mm de espesor, presión máxima de trabajo 16
bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno
reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y
demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora
mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.6.2.2

Ud

20,000

56,31

1.126,20

Suministro y montaje de alimentación de agua potable de 20 m de longitud, enterrada, formada por
tubería para refrigeración y agua fría, de 140 mm de diámetro, compuesta por tubo de polietileno de
alta densidad (PEAD/HDPE) de 40 mm de diámetro y 3,7 mm de espesor, presión máxima de trabajo
16 bar, temperatura máxima de trabajo 95°C, preaislado térmicamente con espuma de polietileno
reticulado (PE-X) y protegido mecánicamente con tubo corrugado de polietileno de alta densidad
(PEAD/HDPE), colocado sobre cama o lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja
previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual,
relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por
encima de la generatriz superior de la tubería; llave de corte de compuerta de latón fundido de 1 1/4",
alojada en arqueta prefabricada de polipropileno. Incluso p/p de accesorios y piezas especiales, y
demás material auxiliar. Sin incluir la excavación ni el posterior relleno principal de las zanjas.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y
compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido
de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte general.
Colocación de la tapa de arqueta. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

1.313,92

1.313,92

2.6.2.3

Ud

Suministro y montaje de arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de
64x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 50x34 cm y llave de paso de compuerta de latón
fundido, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor. Incluso conexiones
de conducciones y remates. Totalmente montada, sin incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación.
Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada.
Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación y conexión de la llave de paso.
Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.2.4

Ud

5,000

104,07

Total subcapítulo 2.6.4.- Depósitos/grupos de presión:
2.6.5.- Montantes
2.6.5.1

2,000

M

2.6.5.2

Ud

520,35

Ud

2.6.6.1

453,82

Total subcapítulo 2.6.2.- Tubos de alimentación:

3.414,29

Filtro de cartucho formado por cabeza, vaso y cartucho de tela filtrante, rosca de 1 1/4", caudal de 6,5
m³/h, con dos llaves de paso de compuerta de latón fundido. Incluso elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro. Conexionado. Colocación y conexión de las llaves
de paso.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2.6.3.2

Ud

2,000

235,87

M

1,000

2.6.6.2

Ud

Ud

M

2.6.6.4

Total subcapítulo 2.6.3.- Sistemas de tratamiento de agua:

2.257,70

Ud

2.6.6.5

Ud

5.088,88

Cisterna horizontal de obra con aislamiento, de 4800 litros, con boca de acceso de 560 mm de
diámetro, aireador y rebosadero, de agua potable, para construir en obra; válvula de corte de esfera
de latón niquelado de 3/4" DN 20 mm para la entrada; mecanismo de corte de llenado formado por
válvula de flotador; válvula de corte de esfera de latón niquelado de 3/4" DN 20 mm para la salida;
interruptor para control de nivel. Incluso p/p de material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada. Incluye la obra civil.
Incluye: Replanteo. Limpieza de la base de apoyo. Realización de la obra. Introducción del
aislamiento de la cisterna. Fijación y montaje de los elementos. Colocación y montaje de válvulas.
Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Colocación del interruptor de nivel.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

2.875,72

953,28

Total subcapítulo 2.6.5.- Montantes:

2.211,78

2.875,72

M

11,92

1.311,20

12,000

39,26

471,12

80,000

7,52

601,60

10,000

27,27

272,70

Suministro y montaje de instalación interior de fontanería para cuarto de baño con dotación para:
inodoro, lavabo doble, ducha de obra, realizada con tubo de polietileno reticulado (PE-X), para la red
de agua fría y caliente que conecta la derivación particular o una de sus ramificaciones con cada uno
de los aparatos sanitarios, con los diámetros necesarios para cada punto de servicio. Incluso llaves
de paso de cuarto húmedo para el corte del suministro de agua, de polietileno reticulado (PE-X), p/p
de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, derivación particular, accesorios de
derivaciones. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación y fijación
de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.6.6

110,000

Suministro e instalación de colector de latón, en H, con entrada de 25 mm de diámetro y 4
derivaciones, una de 20 mm y tres de 16 mm de diámetro, sistema de unión por prensado tipo U para
tubería multicapa. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del colector. Conexionado de tuberías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación
electrónica potencia nominal total de 3 kW.
5.088,88

158,88

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero
random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R), de 25
mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
Total m ......:

1.785,96

1,000

6,000

Suministro e instalación de válvula de asiento de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm
de diámetro. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.6.3

1.785,96

Total Ud ......:
2.6.4.2

Ud

471,74

2.6.4.- Depósitos/grupos de presión
2.6.4.1

1.258,50

Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo multicapa de polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno
copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 32 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 5,4 mm de espesor.
Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

Descalcificador bibloc con mando por tiempo de cinco ciclos, rosca de 1", presión de trabajo de 1,5 a
6 bar, caudal de 6,0 m³/h, de 990x630x1950 mm, formado por botella de poliéster reforzado y depósito
de sal. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios, llaves de paso de compuerta
de latón fundido, filtro de cartucho, electroválvula, tubería de desagüe y grifo para vaciado.
Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del descalcificador. Colocación y fijación de tuberías y
accesorios. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

16,78

2.6.6.- Instalación interior

226,91

Total Ud ......:

75,000

Montante de 20 m de longitud, empotrado en paramento, formado por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R), de 20 mm de
diámetro exterior, PN=20 atm; válvula de retención; llave de corte; grifo de comprobación; purgador
y llave de paso de asiento con maneta.
Total Ud ......:

2.6.3.- Sistemas de tratamiento de agua
2.6.3.1

Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 40
mm de diámetro exterior, PN=25 atm.
Total m ......:

Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro,
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar, con dos llaves de
paso de compuerta de latón fundido y filtro retenedor de residuos de latón. Incluso manómetro,
elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente
montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación y conexión de las llaves de paso. Colocación y conexión del filtro.
Colocación y conexionado de la válvula limitadora.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

7.964,60

20,000

668,58

Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo
multicapa de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero
random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R), de 16
mm de diámetro exterior, PN=20 atm.

13.371,60

Total m ......:
2.6.6.7

Ud

60,000

5,61

336,60

2.6.7.7

Ud

Válvula de asiento y regulación oculta de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de
diámetro, con embellecedor cromado.
Total Ud ......:

10,000

29,78

297,80

Total subcapítulo 2.6.6.- Instalación interior:

16.662,62

2.6.7.- Elementos
2.6.7.1

Ud

Suministro e instalación de válvula de asiento de polipropileno copolímero random (PP-R), de 32 mm
de diámetro. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.7.2

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

235,86

8,000

37,45

4,000

16,18

12,000

13,33

6,000

183,20

Total Ud ......:

2,000

145,64

287,70

1.726,20

1,000

930,37

930,37

Total subcapítulo 2.6.7.- Elementos:

4.807,19

Total subcapítulo 2.6.- Fontanería:

37.733,04

2.7.- Gas
2.7.1.- Acometidas
64,72

2.7.1.1

Ud

159,96

Suministro e instalación de la acometida interior de gas colocada superficialmente, de 8 m de
longitud, que une la llave de acometida (no incluida en este precio) con la llave de edificio, formada
por tubería de diámetro 2" (50 mm) de acero con vaina plástica, fijada al paramento, con sus
correspondientes juntas y piezas especiales, colocadas mediante soldadura eléctrica, incluso llave
de edificio alojada en hornacina situada en valla o portal formada por válvula de compuerta de latón
fundido, de diámetro 2", que permitirá el corte total de suministro al edificio y estará situada dentro
del mismo. Incluso marco y tapa de fundición dúctil, herrajes de colgar, cerradura y recibido del
marco en hueco previamente preparado para su alojamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en
este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Presentación en seco de tubos y piezas especiales. Colocación de la
vaina. Fijación de tuberías al paramento. Montaje de la llave. Formación de la hornacina. Colocación
del marco y la tapa. Montaje de la instalación, comenzando por el extremo de cabecera. Limpieza de
las zonas a unir. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1.099,20

Suministro e instalación de válvula limitadora de presión de latón, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro,
presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar. Incluso
manómetro, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

6,000

Válvula mezcladora termostática para regulación del caudal y la temperatura, de latón acabado
cromado, caudal medio de 40 l/min a 3 bar de presión, presión máxima de trabajo de 6 bar, con
mando de regulación del caudal y mando de regulación de la temperatura entre 30°C y 50°C,
posibilidad de cambiar la orientación de las entradas y de la salida, entradas con codo y salida
roscadas macho de 1/2" de diámetro, filtros y válvulas antirretorno, con instalación en superficie.
Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

299,60

Suministro e instalación de purgador automático de aire de gran capacidad con boya y rosca de 3/4"
de diámetro, cuerpo y tapa de fundición GG25, para una presión máxima de trabajo de 25 bar y una
temperatura máxima de 90°C. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del purgador. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.7.6

Ud

Suministro e instalación de válvula de retención de latón para roscar de 1/2". Totalmente montada,
conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Colocación de la válvula. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.7.5

2.6.7.8

Suministro e instalación de grifo de latón cromado para jardín o terraza, con racor de conexión a
manguera, de 1/2" de diámetro. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del grifo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.7.4

39,31

Total Ud ......:

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de latón, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 0,5 mm de diámetro, con rosca de 1 1/2", para una presión máxima de trabajo de 16
bar y una temperatura máxima de 110°C. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del filtro a la tubería. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.6.7.3

6,000

Suministro y montaje de arqueta enterrada, de dimensiones interiores 55x55x55, prefabricada de
polipropileno, sobre solera de hormigón en masa HM-20/B/20/I de 15 cm de espesor, con tapa
prefabricada de PVC, para alojamiento de la válvula. Incluso excavación manual y relleno del trasdós
con material granular, formación de agujeros para el paso de los tubos. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Excavación con medios manuales. Eliminación de las tierras
sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera.
Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos.
Conexionado. Colocación de la tapa. Relleno del trasdós. Eliminación de restos, limpieza final y
retirada de escombros. Carga de escombros sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

291,28

2.7.1.2

Ud

1,000

430,74

430,74

Suministro e instalación de armario de regulación de caudal nominal 25 m³/h, compuesto de: toma de
presión a la entrada de 0,4 a 5 bar, llave de entrada para polietileno de 20 mm de diámetro, filtro,
regulador para una presión de salida de 22 mbar con válvula de seguridad por exceso de presión
incorporada y armario de poliéster de fibra de vidrio autoextinguible de 520x540x230 mm, para
instalación receptora de edificio plurifamiliar o local de uso colectivo o comercial. Incluso elementos
de fijación y vaina de PVC. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Colocación y fijación del armario. Colocación de tubos y piezas especiales. Colocación y
fijación de elementos de regulación y seguridad. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

575,89

575,89

Total subcapítulo 2.7.1.- Acometidas:

1.006,63

2.7.4.- Detección y alarma
2.7.4.1

Ud

2.7.2.- Conducciones
2.7.2.1

M

Suministro y montaje de tubería para montante individual de gas, colocada superficialmente y fijada
al paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica,
de 1/2" DN 15 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica, raspado y limpieza de
óxidos, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, dos manos de esmalte
sintético de al menos 40 micras de espesor cada una y vaina plástica. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado. Raspado y limpieza de óxidos. Colocación de la vaina. Colocación y
fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

30,000

Suministro e instalación de sistema de detección automática de gas natural compuesto de 3 sondas
conectadas a central de detección automática de gas natural para 3 zonas, montada sobre pared, con
grado de protección IP 54, dotada de 3 barras de leds que indican el estado de funcionamiento, el
estado de las sondas y la concentración de gas medida por la sonda de cada zona, 2 niveles de
alarma, un relé aislado al vacío para cada nivel de alarma con los contactos libres de tensión y fuente
de alimentación de 230 V. Incluso electroválvula de 1/2" de diámetro, normalmente cerrada, 2 sirenas
con señal óptica y acústica, cableado y canalización de protección de cableado. Totalmente
montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo de las líneas de interconexión y elementos que componen la instalación. Tendido
y fijación del tubo protector del cableado y cajas de conexionado. Tendido de cables. Conexión a la
fuente de alimentación. Montaje y conexionado de sondas. Colocación y fijación de la electroválvula.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

32,16

964,80

Total subcapítulo 2.7.2.- Conducciones:

964,80

1,000

2.344,69

2.344,69

Total subcapítulo 2.7.4.- Detección y alarma:

2.344,69

2.7.5.- Elementos
2.7.5.1

Ud

2.7.3.- Instalación interior
2.7.3.1

M

Suministro y montaje de tubería para instalación interior de gas, colocada superficialmente y fijada al
paramento, formada por tubo de acero negro, con soldadura longitudinal por resistencia eléctrica, de
1/2" DN 15 mm de diámetro. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante soldadura eléctrica, raspado y limpieza de
óxidos, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor y vaina plástica.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de
imprimación antioxidante. Colocación de la vaina. Colocación y fijación de tubos, accesorios y
piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.7.3.2

Ud

Ud

22,66

Total Ud ......:
2.7.5.2

1,000

1.146,85

Ud

679,80

Instalación interior de gas en local, con dotación para 6 aparatos, realizada con tubería de acero, con
vaina plástica, que conecta la llave de local privado (no incluida en este precio) con cada uno de los
aparatos a gas, compuesta de los siguientes tramos: tramo común de 3/4" de diámetro y 10 m de
longitud y 6 ramificaciones a cada consumo, de 3/4" de diámetro y 8 m de longitud, de 3/4" de
diámetro y 7 m de longitud, de 3/4" de diámetro y 6 m de longitud, de 3/4" de diámetro y 5 m de
longitud, de 3/4" de diámetro y 4 m de longitud y de 3/4" de diámetro y 3 m de longitud. Incluso llaves
macho-macho de conexión de aparato para el corte de suministro de gas, con pata y conexiones por
junta plana, p/p de pasta de relleno y elementos de sujeción, colocados mediante soldadura.
Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías y de la situación de las llaves. Colocación de la
vaina. Colocación y fijación de tuberías y llaves. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.7.3.3

30,000

2.7.5.3

Ud

Ud

2.7.5.5

Ud

1,000

237,41

Total subcapítulo 2.7.3.- Instalación interior:

2.064,06

2.8.- Iluminación
2.8.1.- Interior

1,000

46,02

46,02

1,000

558,70

558,70

8,000

20,91

167,28

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de acero, con tamiz de acero inoxidable con
perforaciones de 100 µm de diámetro, con bridas de 1/2", PN=40 bar. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del filtro. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

237,41

73,40

Llave de esfera de latón con mando de mariposa y pata, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de
1/2" de diámetro, PN=5 bar.
Total Ud ......:

1.146,85

36,70

Suministro e instalación de llave de esfera de acero inoxidable con mando de palanca, con bridas en
ambos lados de 3" de diámetro, PN=16 bar. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.7.5.4

2,000

Suministro e instalación de regulador de presión con válvula de seguridad por exceso de presión de
300 mbar de presión máxima y rearme manual, de 5 m³/h de caudal máximo, de 0,5 a 4 bar de presión
de entrada y 150 mbar de presión de salida. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Conexión a la red de suministro y distribución.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro e instalación de colector de cobre, con entrada de 3/4" de diámetro y tres derivaciones de
1/2" de diámetro, para unión roscada, manómetro de acero inoxidable y llave de esfera de latón con
mando de mariposa. Incluso conexión a tierra, elementos de montaje y demás accesorios necesarios
para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación del colector. Montaje del manómetro y de la llave.
Conexionado de tuberías. Conexionado a la red de tierra.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro e instalación de tallo normalizado para acometida de gas, con transición de tubo de
polietileno de 32 mm a tubo de acero de 1", con enlace monobloc y vaina metálica de protección del
enlace rellena de resina de poliuretano como protección antihumedad. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Replanteo. Colocación del tallo. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2,000

216,30

432,60

Total subcapítulo 2.7.5.- Elementos:

1.278,00

Total subcapítulo 2.7.- Gas:

7.658,18

2.8.1.1

Ud

Suministro y colocación de sistema de iluminación Schlüter-LIPROTEC "SCHLÜTER-SYSTEMS", de 2
m de longitud, compuesto de perfil de alojamiento de tiras de led de aluminio anodizado, color
natural, acabado mate, Schlüter-LT-WS 20 AE, de 20 mm de altura, suministrado en barras de 2,5 m
de longitud, 2 tapas de cierre de aluminio anodizado, color natural, acabado mate, Schlüter-EK/LTWS I AE 20, de 15 mm de altura, difusor de luz indirecta de polimetilmetacrilato, Schlüter-LT-WS I 20,
suministrado en barras de 2,5 m de longitud, tira de led de color blanco neutro (4500K), de 2,5 m de
longitud, Schlüter-LT ES 2, con grado de protección IP 65, de 120 led/m y 9,6 W/m de potencia, kit de
sellado de tira de led, Schlüter-LT Z ES EK y fuente de alimentación de 24 V, Schlüter-LT EK 24V
30W, de 30 W de potencia. Incluso accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y comprobado. Sin incluir el equipo de control, la canalización ni el cableado.
Incluye: Replanteo. Corte, colocación y fijación del perfil y accesorios. Colocación de la tira de led.
Corte y colocación del difusor de luz. Montaje y fijación de la fuente de alimentación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.8.1.2

Ud

Ud

Ud

Ud

Ud

2.8.3.2

Ud

9.704,61

52,000

282,64

20,000

185,13

12,000

174,57

50,000

35,000

268,23

9.388,05

Total subcapítulo 2.8.2.- Exterior:

9.388,05

Suministro e instalación de interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica integrada, grado de
protección IP 55 e IK 07, 10 A, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la iluminación compuesta de
lámparas incandescentes de 600 W de potencia total instalada. Incluso accesorios, sujeciones de
anclaje y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

14.697,28

4,000

96,77

387,08

Suministro e instalación de detector de movimiento orientable, con grado de protección IP 54, ángulo
de detección 180°, alcance 16 m, para una potencia máxima de lámparas incandescentes o
halógenas 2000 W y lámparas fluorescentes 1000 VA, 230 V y 50 Hz, para mando automático de la
iluminación. Incluso accesorios, sujeciones de anclaje y material auxiliar. Totalmente montado,
conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento del detector. Colocación del detector. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

6,000

134,74

808,44

Total subcapítulo 2.8.3.- Sistemas de control y regulación:

1.195,52

Total subcapítulo 2.8.- Iluminación:

69.615,60

2.9.- Contra incendios
2.9.1.- Detección y alarma
2.9.1.1

Ud

3.702,60

Suministro e instalación de fuente de alimentación estabilizada, con salida de 24 Vcc y 2,5 A,
compuesta por caja metálica y módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador de
batería, con grado de protección IP 30. Incluso baterías. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Fijación en paramento mediante elementos de anclaje. Montaje y conexionado de
la fuente de alimentación suplementaria. Colocación y conexionado de las baterías.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.094,84

Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W.
Total Ud ......:

2.8.2.- Exterior

Ud

Luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W.
Total Ud ......:

2.8.1.6

359,43

2.8.3.1

Total Ud ......:

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de
100x100x71 mm, para 1 led de 9 W, de color blanco cálido (4500K); con cerco exterior y cuerpo
interior de aluminio inyectado, acabado termoesmaltado, de color blanco; protección IP20 y
aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Total Ud ......:

2.8.1.5

27,000

Suministro e instalación de luminaria empotrada en SUELO, de 86x185 mm, para 1 lámpara LED de
3W, con cuerpo de luminaria de aluminio inyectado, aluminio y acero inoxidable, vidrio de seguridad,
reflector de aluminio puro anodizado, portalámparas GY 6,35, clase de protección III, grado de
protección IP 65, aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar.
Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y
accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

2.8.3.- Sistemas de control y regulación
20.104,20

Suministro e instalación empotrada de luminaria, de 597x37x30 mm, para 18 led de 1 W; cuerpo de
luminaria de aluminio extruido acabado termoesmaltado de color blanco; óptica extensiva; difusor
opal; balasto electrónico; protección IP20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Total Ud ......:

2.8.1.4

295,65

Ud

Total Ud ......:

Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada de techo, de chapa de acero, acabado
termoesmaltado, de color blanco acabado mate, no regulable, serie eQ Modular System 60x60 M4,
referencia 3255E43483000BM "LLEDÓ", de 32 W, alimentación a 220/240 V y 50-60 Hz, de 597x597x63
mm, con cuatro lámparas LED LED830, temperatura de color 3000 K, óptica formada por reflector
recubierto con aluminio vaporizado, acabado muy brillante, de alto rendimiento, marco
embellecedor, índice de deslumbramiento unificado 19, índice de reproducción cromática mayor de
80, flujo luminoso 3377 lúmenes, grado de protección IP40, con elementos de fijación para falso
techo de escayola o de placas de yeso laminado, referencia 3255000000000, ventosa para instalación
rápida y registro de luminaria, referencia 325500000000K.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las ayudas de albañilería para instalaciones.
Total Ud ......:

2.8.1.3

68,000

2.8.2.1

174,57

8.728,50

Total subcapítulo 2.8.1.- Interior:

59.032,03

2.9.1.2

Ud

1,000

236,60

236,60

Suministro e instalación de sistema de detección y alarma de incendios, convencional, formado por
central de detección automática de incendios con una capacidad máxima de 32 zonas de detección,
4 detectores termovelocimétricos, 60 detectores ópticos de humos, 10 pulsadores de alarma con
señalización luminosa tipo rearmable y tapa de plástico basculante, 6 sirenas interiores con señal
acústica, 2 sirenas exteriores con señal óptica y acústica y canalización de protección de cableado
fija en superficie formada por tubo de policarbonato rígido, libre de halógenos, enchufable, de color
gris, con IP 547. Incluso cableado con cable unipolar no propagador de la llama libre de halógenos y
cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado
y probado.
Incluye: Replanteo de la canalización eléctrica y elementos que componen la instalación. Tendido y
fijación de la canalización de protección del cableado. Colocación del hilo guía en la canalización de
protección. Tendido de cables. Fijación, montaje y conexionado de detectores y pulsadores.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

19.984,72

19.984,72

Total subcapítulo 2.9.1.- Detección y alarma:

20.221,32

2.9.2.- Alumbrado de emergencia
2.9.2.1

Ud

2.9.5.2

Suministro e instalación de luminaria de emergencia, instalada en la superficie de la pared, con dos
led de 1 W, flujo luminoso 220 lúmenes, carcasa de 154x80x47 mm, clase I, protección IP 20, con
baterías de Ni-Cd de alta temperatura, autonomía de 2 h, alimentación a 230 V, tiempo de carga 24 h.
Incluso accesorios, elementos de anclaje y material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

25,000

255,02

6.375,50

Total subcapítulo 2.9.2.- Alumbrado de emergencia:

6.375,50

Ud

2.9.3.2

Ud

Ud

Suministro y colocación de placa de señalización de equipos contra incendios, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

20,000

9,14

182,80

Suministro y colocación de placa de señalización de medios de evacuación, de poliestireno
fotoluminiscente, de 210x210 mm.
Incluye: Replanteo. Colocación y fijación al paramento mediante elementos de anclaje.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

20,000

Ud

9,14

182,80

Total subcapítulo 2.9.3.- Señalización:

365,60

2.9.4.2

Ud

16,000

106,72

2.9.6.1

Ud

1.707,52

Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, alojado en
armario con puerta ciega.
Total Ud ......:

6,000

217,33

1.303,98

Total subcapítulo 2.9.4.- Extintores:

3.011,50

Ud

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de tubería metálica, de 125 de diámetro
exterior, con aislamiento continuo no interrumpido, en muro, de 100 mm de espesor, con una
anchura media de junta de 10,5 mm, para protección pasiva contra incendios y garantizar la
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³
de densidad, recubierto por ambas caras por una capa de 10 mm de espesor de sellador acrílico con
propiedades ignífugas, color blanco, colocado mediante aplicador para cartuchos y alisado mediante
espátula. Incluso limpieza y preparación de la junta.
Incluye: Limpieza y preparación de la junta. Inserción del material de relleno. Aplicación del sellador.
Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

100,000

9,27

1.426,00

26,79

1.339,50

Total subcapítulo 2.9.5.- Protección pasiva contra incendios:

3.692,50

50,000

Suministro e instalación de la acometida para abastecimiento de agua contra incendios de 4 m de
longitud, que une la red general de distribución de agua potable o la red general de distribución de
agua contra incendios de la empresa suministradora con la instalación de protección contra
incendios, formada por tubería de acero galvanizado de 3" DN 80 mm de diámetro colocada sobre
cama de arena en el fondo de la zanja previamente excavada, con sus correspondientes accesorios y
piezas especiales. Incluso levantado del firme existente, posterior reposición con hormigón en masa
HM-20/P/20/I, conexión a la red y armario homologado por la Compañía Suministradora colocado en
la fachada. Sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zanja. Totalmente montada,
conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de
servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la acometida en planta y pendientes, coordinado con el resto de
instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor.
Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Presentación en seco de tuberías y
piezas especiales. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de tuberías. Colocación del
armario en la fachada. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Realización de
pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.6.2

M

2.9.5.- Protección pasiva contra incendios
2.9.5.1

28,52

2.9.6.- Sistemas de abastecimiento de agua

Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión
incorporada, de eficacia 21A-144B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con
boquilla difusora. Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento. Colocación del
extintor dentro del armario.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

50,000

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de bandejas de cables, con mazos de cables
con aislamiento de diámetro exterior menor o igual de 100 mm, compuesto cada uno de ellos de
cables con aislamiento de diámetro exterior menor o igual de 21 mm, en muro, de 112 mm de
espesor, a través de una abertura de 100 mm de anchura y 100 mm de altura, para protección pasiva
contra incendios y garantizar la resistencia al fuego EI 60, formado por 112 mm de espesor de
espuma intumescente flexible con propiedades ignífugas, color rojo, colocado mediante aplicador
para cartuchos y alisado tras su colocación. Incluso limpieza y preparación del paramento.
Incluye: Limpieza y preparación del paramento. Preparación del cartucho. Aplicación de la espuma.
Alisado. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.4.- Extintores
2.9.4.1

Suministro e instalación de sistema de sellado de paso de canalizaciones de cables, de diámetro
exterior menor o igual de 21 mm, en muro, de 100 mm de espesor, a través de una abertura de 100
mm de anchura y 100 mm de altura, para protección pasiva contra incendios y garantizar la
resistencia al fuego EI 120, formado por material de relleno de nódulos de lana de roca, de 45 kg/m³
de densidad, recubierto por ambas caras por una capa de 25 mm de espesor de masilla intumescente
con propiedades ignífugas, color gris antracita, colocado mediante aplicador para cartuchos y
alisado mediante espátula. Incluso limpieza y preparación del paramento.
Incluye: Limpieza y preparación del paramento. Inserción del material de relleno. Aplicación del
sellador. Limpieza final.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.5.3

2.9.3.- Señalización
2.9.3.1

Ud

2.9.6.3

M

965,70

965,70

Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de
extinción de incendios, formada por tubería de acero galvanizado estirado sin soldadura, de 3" DN 80
mm DN 80 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales, raspado y limpieza, mano de
wash-primer + catalizador de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo de al
menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.
Raspado y limpieza. Aplicación de wash-primer + catalizador y esmalte. Colocación y fijación de
tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

927,00

1,000

120,000

64,33

7.719,60

Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios,
formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada,
con dos manos de esmalte rojo.
Total m ......:

60,000

36,64

2.198,40

2.9.6.4

Ud

Suministro e instalación de válvula de mariposa de volante desmultiplicador y asiento de EPDM,
unión con roscas, de 2 1/2" de diámetro, PN=12 bar, formada por cuerpo, disco y volante
desmultiplicador de bronce y eje de acero inoxidable. Incluso elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada y
probada.
Incluye: Replanteo de la situación de la válvula. Colocación de la válvula. Conexión a la red de
distribución de agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.6.5

Ud

Ud

506,21

M

4,000

252,60

2.10.1.4

Ud

10,000

1.010,40

2.10.2.1

618,22

6.182,20

Total subcapítulo 2.9.6.- Sistemas de abastecimiento de agua:

21.113,56

Total subcapítulo 2.9.- Contra incendios:

54.779,98

M

Suministro y montaje de bajante exterior de la red de evacuación de aguas residuales, formada por
tubo de PVC, serie B, de 110 mm de diámetro y 3,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada
con adhesivo. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las
correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir
con el líquido limpiador, aplicación del adhesivo y encaje de piezas. Realización de pruebas de
servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.10.1.2

Ud

45,000

25,38

2.10.2.2

Ud

2,000

104,58

2,000

78,30

156,60

Total subcapítulo 2.10.1.- Bajantes:

2.034,66

2.10.2.3

1.142,10

Ud

7,90

237,00

8,000

17,01

136,08

Suministro e instalación de sumidero sifónico de PVC con rejilla de acero inoxidable de 100x100 mm
y salidas vertical y horizontal de 40 mm de diámetro, con lámina impermeabilizante premontada de
1,5x2,0 m, para la posterior impermeabilización del suelo y las paredes de la ducha, hasta 60 cm de
altura y enfoscado con mortero hidrófugo. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del desagüe. Conexionado. Impermeabilización de la ducha de obra.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.10.3.- Sistemas de elevación

209,16

30,000

Suministro e instalación de bote sifónico de polipropileno de 90 mm de diámetro y de 105 mm de
altura, con tres entradas de 40 mm de diámetro y una salida de 50 mm de diámetro, con tapa ciega
circular de acero inoxidable, empotrado. Totalmente montado, conexionado y probado por la
empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Colocación del bote sifónico. Conexionado. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro y montaje de aireador de polipropileno con carga mineral, insonorizado, de 110 mm de
diámetro, con manguito de compensación, soldado en su parte superior, 3 entradas horizontales de
110 mm de diámetro con una junta elástica, cada una y 3 entradas horizontales de 75 mm de
diámetro, colocado mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montado.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica
y conexión de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

526,80

Suministro e instalación de red de pequeña evacuación, empotrada en paramento, formada por tubo
de PVC, serie B, de 40 mm de diámetro y 3 mm de espesor, que conecta el aparato con la bajante, el
colector o el bote sifónico. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales colocados mediante unión pegada con adhesivo. Totalmente
montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas
de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas
especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

2.10.1.- Bajantes
M

17,56

2.10.2.- Derivaciones individuales

2.10.- Evacuación de aguas

2.10.1.1

30,000

Suministro y montaje de válvula de ventilación de ABS, de 110 mm de diámetro, con diafragma, rejilla
de protección contra la entrada de insectos y junta elástica de caucho, colocada mediante unión a
presión con junta elástica. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Presentación en seco. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica
y conexión de las piezas.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro e instalación de boca de incendio equipada (BIE) de 25 mm (1") para empotrar,
compuesta de: armario construido en acero inoxidable de 1,5 mm de espesor, y puerta semiciega
con ventana de metacrilato de acero inoxidable de 1,5 mm de espesor; devanadera metálica giratoria
fija, pintada en rojo epoxi, con alimentación axial; manguera semirrígida de 20 m de longitud; lanza
de tres efectos (cierre, pulverización y chorro compacto) construida en plástico ABS y válvula de
cierre tipo esfera de 25 mm (1"), de latón, con manómetro 0-16 bar, colocada en paramento. Incluso
accesorios y elementos de fijación. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo de la BIE, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener
interferencias. Empotramiento del armario en el paramento. Conexión a la red de distribución de
agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro y montaje de tubería para ventilación primaria de la red de evacuación de aguas, formada
por tubo de polipropileno, de 110 mm de diámetro y 3,1 mm de espesor. Incluso p/p de material
auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión
a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada.
Incluye: Replanteo y trazado de las tuberías. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas
especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a
unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Conexión a la bajante.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:

3.037,26

Suministro e instalación de filtro retenedor de residuos de fundición dúctil, con tamiz de acero
inoxidable, unión con ranuras, de 3" de diámetro, PN=25 bar. Incluso elementos de montaje y demás
accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montado, conexionado y
probado.
Incluye: Replanteo de la situación del filtro. Colocación del filtro. Conexión a la red de distribución de
agua.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.9.6.6

6,000

2.10.1.3

20,000

127,29

2.545,80

Total subcapítulo 2.10.2.- Derivaciones individuales:

2.918,88

2.10.3.1

Ud

Suministro y montaje de sistema de elevación de aguas grises y fecales, según UNE-EN 12050-1,
para instalación en superficie, con funciones de regulación, control, supervisión y aviso, regulación
automática por nivel, alarma acústica, apto para temperatura máxima hasta 40°C (para corto tiempo
60°C), formado por depósito de polietileno de 90 litros y 770x630x550 mm, impermeable al gas y al
agua, dos entradas DN 40 mm y una DN 100 mm de libre situación, conexión en la parte superior para
una tubería de ventilación DN 70, conexión en impulsión de 80 mm, anillos-retén para el sellado del
eje, bomba sumergible con carcasa de acero inoxidable, tamaño máximo de paso de sólidos 45 mm,
motor de cortocircuito refrigerado por superficie, con protección de sobrecarga incorporada, con
una potencia nominal de 1,3 kW, 1450 r.p.m. nominales, alimentación monofásica 230V/50Hz,
protección IP 67, aislamiento clase H, contactos libres de tensión para indicación de funcionamiento
y avería. Incluso accesorios, uniones y piezas especiales para la instalación de la electrobomba.
Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la
comprobación de su correcto funcionamiento.
Incluye: Replanteo del sistema de elevación. Colocación del sistema de elevación. Formación de
agujeros o utilización de los ya existentes para el conexionado de tubos. Empalme y rejuntado de los
colectores a la arqueta o a las entradas y salidas ya existentes. Colocación de la tapa y los
accesorios. Conexionado. Puesta en marcha.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

Total subcapítulo 2.11.1.- Conductos de admisión y extracción para ventilación:
2.11.2.- Ventilación mecánica
2.11.2.1

Ud

3.140,11

3.140,11

Total subcapítulo 2.10.3.- Sistemas de elevación:

3.140,11

Total subcapítulo 2.10.- Evacuación de aguas:

8.093,65

2.11.2.2

Ud

2.11.1.- Conductos de admisión y extracción para ventilación

2.11.1.2

M

M

Suministro y colocación de conducto para instalación de ventilación, formado por tubo semirrígido
de doble pared con aislamiento acústico, compuesto por pared interior de chapa de aluminio
engatillada en espiral y perforada de 160 mm de diámetro, pared exterior de chapa de aluminio
engatillada en espiral y aislamiento acústico entre paredes mediante fibra de vidrio de 25 mm de
espesor, temperatura de trabajo de 200°C y puntas de temperatura de hasta 250°C, clase A1 según
UNE-EN 13501-1. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales.
Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m ......:
30,000
74,12

2.11.1.3

M

M

2.11.1.6

M

M

10,000

32,38

40,000

27,53

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 200 mm de diámetro
y 0,6 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
Total m ......:
40,000
22,07

2.12.1.1

40,000

16,73

Ud

2.223,60

200,05

8.802,20

Total subcapítulo 2.11.2.- Ventilación mecánica:

49.056,04

Total subcapítulo 2.11.- Ventilación:

55.663,64

44,000

Sistema de protección antirrobo compuesto de central microprocesada de 8 zonas con transmisor
telefónico a central receptora de alarmas, 2 detectores de infrarrojos, 2 detectores de doble
tecnología, 1 teclado, sirena exterior. Incluso baterías, soportes y elementos de fijación de los
diferentes elementos que componen la instalación, canalización y cableado con cable de seguridad
de 4x0,22 mm² con funda y apantallado. Totalmente montado y conexionado.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Replanteo y trazado de conductos. Colocación y fijación de
conductos y cajas. Conexionado de tubos y accesorios. Tendido de cables. Colocación de
detectores. Colocación de mecanismos. Conexionado de cables.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

1.397,90

1.397,90

Total subcapítulo 2.12.1.- Sistemas antirrobo:

1.397,90

2.12.2.- Contactos magnéticos
2.12.2.1
1.407,00

323,80

Ud

Suministro e instalación en puerta o en ventana de contacto magnético de gran potencia, apertura
máxima de la puerta o ventana para activar el contacto 35 mm, con carcasa de aluminio, protección
antiapertura y contacto normalmente cerrado. Incluso elementos de fijación.
Incluye: Replanteo del emplazamiento. Fijación a la superficie soporte. Conexionado y comprobación
de su correcto funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1.101,20

882,80
2.13.- Protección frente al rayo

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 150 mm de diámetro
y 0,6 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
Total m ......:

40.253,84

2.12.1.- Sistemas antirrobo

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 250 mm de diámetro
y 0,6 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
Total m ......:

2.11.1.5

9,38

914,86

2.12.- Seguridad

Conducto circular de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 300 mm de diámetro
y 0,6 mm de espesor, colocado en posición horizontal, para instalación de ventilación.
Total m ......:

2.11.1.4

150,000

44,000

Suministro y montaje de rejilla de retorno e impulsión, para conducto circular, de chapa de acero
galvanizado, superficie estándar galvanizada, con lamas verticales regulables individualmente, de
1225x75 mm, TRS-RA/1225x75/0/0/0 "TROX", fijación mediante tornillos vistos, montada en conducto
metálico circular. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación. Totalmente montada y
conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Montaje y fijación de la rejilla en el conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Conducto circular de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple
helicoidal, de 100 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición horizontal. Incluso
material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales.
Incluye: Replanteo del recorrido del conducto y de la situación de los elementos de sujeción.
Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Fijación del material auxiliar para montaje y
sujeción a la obra. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto funcionamiento.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto,
medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas
especiales.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye las compuertas de regulación, las compuertas
cortafuego, las rejillas ni los difusores.
Total m ......:

Suministro y montaje en partición interior de compuerta cortafuegos circular, basculante, con
disparo automático para el cierre de sectores de incendio, resistencia al fuego EI 120 (h0 i<=>o) - S
según UNE-EN 1366-2, modelo FRK 3.7/200/Z16 "TROX", de chapa de acero galvanizado, de 200 mm
de diámetro y 600 mm de longitud, con bridas, con lama de material cerámico, prevista para su
montaje empotrado en pared de ladrillo de 140 mm de espesor como mínimo, rearme manual, con
fusible térmico bimetálico, electroimán de 24 Vcc con disparo por impulso eléctrico y un interruptor
final de carrera con indicación de compuerta cerrada, para el cierre automático de secciones de
incendio en instalaciones de ventilación. Incluso accesorios de montaje y elementos de fijación, sin
incluir el sellado del espacio entre la partición interior y el bastidor de la compuerta. Totalmente
montada y conectada a la red de conductos.
Incluye: Replanteo. Fijación a la partición interior. Conexión al conducto.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

2.11.- Ventilación

2.11.1.1

6.607,60

2.13.1.- Sistemas internos
669,20

26,000

38,00

988,00

Total subcapítulo 2.12.2.- Contactos magnéticos:

988,00

Total subcapítulo 2.12.- Seguridad:

2.385,90

2.13.1.1

Ud

Suministro e instalación de sistema interno de protección contra sobretensiones, formado por 6
protectores contra sobretensiones: 1 protector para la línea monofásica de suministro eléctrico
colocado dentro del cuadro principal, 1 protector para la línea trifásica de suministro eléctrico
colocado dentro del cuadro principal, 1 protector para la línea telefónica analógica, 1 protector para
la línea telefónica digital y 2 protectores para las líneas informáticas. Totalmente montado,
conexionado y probado.
Incluye: Colocación. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

1,000

3.1.1.1

Ud

2.532,72

Total subcapítulo 2.13.1.- Sistemas internos:

2.532,72

1,000

13.337,45

13.337,45

Total subcapítulo 2.13.2.- Sistemas externos:

13.337,45

Total subcapítulo 2.13.- Protección frente al rayo:

15.870,17

Línea subterránea de distribución de baja tensión en canalización entubada bajo acera, formada por
3 cables unipolares RV, con conductor de aluminio, de 240 mm² de sección, 1 cable unipolar RV, con
conductor de aluminio, de 150 mm² de sección, siendo su tensión asignada de 0,6/1 kV; dos tubos
protectores de polietileno de doble pared, de 200 mm de diámetro, resistencia a compresión mayor
de 250 N, suministrado en rollo, colocado sobre lecho de arena de 5 cm de espesor, debidamente
compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los
riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la
tubería; y canalización para telecomunicaciones compuesta de tetratubo de polietileno de alta
densidad (PEAD/HDPE) libre de halógenos, color verde, de 4x40 mm de diámetro nominal y 3 mm de
espesor formado por cuatro tubos iguales, unidos entre sí, con la pared interior estriada
longitudinalmente y recubierta con silicona. Incluso hilo guía y cinta de señalización.
Incluye: Replanteo del recorrido de la línea. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de
los tubos en la zanja. Colocación de la canalización para telecomunicaciones en la zanja. Tendido de
cables. Colocación de la cinta de señalización. Conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento. Ejecución del relleno envolvente.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.
Total m ......:

3.1.- Aislamientos térmicos
3.1.1.- Conductos metálicos

200,000

931,00

Total subcapítulo 3.1.1.- Conductos metálicos:

931,00

M

Suministro y colocación de aislamiento térmico de tubería en instalación interior de A.C.S., colocada
superficialmente, para la distribución de fluidos calientes (de +60°C a +100°C), formado por coquilla
de espuma elastomérica, de 36 mm de diámetro interior y 25 mm de espesor, a base de caucho
sintético flexible, de estructura celular cerrada, con adhesivo para las uniones y revestimiento de
chapa de aluminio. Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, replanteo y cortes.
Incluye: Preparación de la superficie de las tuberías. Replanteo y corte del aislamiento. Colocación
del aislamiento. Ejecución del revestimiento de aluminio sobre la superficie del aislamiento.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
100,000

44,83

4.483,00

Total subcapítulo 3.1.2.- Tuberías y bajantes:

4.483,00

3.1.3.- Cámaras frigoríficas

2.14.1.- Líneas subterráneas de baja tensión
M

9,31

Total m ......:

2.14.- Urbanas

2.14.1.1

100,000

3.1.2.- Tuberías y bajantes
3.1.2.1

Suministro e instalación de sistema externo de protección frente al rayo, formado por pararrayos tipo
malla conductora (Jaula de Faraday) para un nivel de protección 2 según DB SUA Seguridad de
utilización y accesibilidad (CTE), con retícula de 10x10 m y 15 m de distancia entre bajadas, de
pletina conductora de acero galvanizado, desnuda, de 30x3,5 mm y 5 puntas captadoras de acero
inoxidable y 2 m de altura, colocadas en cubierta sobre soporte de hormigón. Incluso soportes,
piezas especiales, vías de chispas, tubos de protección de las bajadas y tomas de tierra con pletina
conductora de acero galvanizado. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
Incluye: Preparación del emplazamiento. Ejecución de la toma de tierra. Preparación del paramento
de bajada del conductor terminado. Sujeción definitiva. Conexionado a la red conductora.
Realización de pruebas de servicio.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

Suministro y colocación de aislamiento termoacústico exterior para conducto metálico circular,
realizado con manta de lana de vidrio, según UNE-EN 13162, recubierto por una de sus caras con
papel kraft-aluminio que actúa como barrera de vapor, de 55 mm de espesor, para el aislamiento de
conductos de aire en climatización, resistencia térmica 1,35 m²K/W, conductividad térmica 0,04
W/(mK), sellado y fijado con cinta de aluminio. Incluso p/p de cortes.
Incluye: Preparación de la superficie. Corte y colocación del aislamiento. Sellado de juntas y
uniones.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m² ......:

2.532,72

2.13.2.- Sistemas externos
2.13.2.1

M²

3.1.3.1

M²

Suministro y colocación de aislamiento térmico de suelo de cámara frigorífica, formado por doble
panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 70
mm de espesor, resistencia a compresión >= 300 kPa, resistencia térmica 1,95 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), depositado a tresbolillo sobre barrera de vapor de film de polietileno de baja
densidad (LDPE), de 0,1 mm de espesor y 100 g/m² de masa superficial y film de polietileno
dispuesto sobre el aislante a modo de capa separadora, preparado para recibir una solera de mortero
u hormigón (no incluida en este precio). Incluso p/p de preparación de la superficie soporte, cortes y
desolidarización perimetral, realizada con el mismo producto.
Incluye: Limpieza y preparación de la superficie soporte. Corte y preparación del aislamiento.
Colocación de la barrera de vapor. Colocación del aislamiento. Colocación del film de polietileno.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.
Total m² ......:

77,43

15.486,00

Total subcapítulo 2.14.1.- Líneas subterráneas de baja tensión:

15.486,00

Total subcapítulo 2.14.- Urbanas:

15.486,00

Total presupuesto parcial nº 2 Instalaciones :

721.316,75

8,000

31,22

249,76

Total subcapítulo 3.1.3.- Cámaras frigoríficas:

249,76

Total subcapítulo 3.1.- Aislamientos térmicos:

5.663,76

Total presupuesto parcial nº 3 Aislamientos e impermeabilizaciones :

5.663,76

4.1.- Particiones ligeras

5.1.2.4

Ud

4.1.1.- Paneles para cámaras frigoríficas
4.1.1.1

M²

Partición interior, para cámara frigorífica de productos congelados, con temperatura ambiente
inferior a 0°C, con paneles sándwich aislantes machihembrados de acero prelacado de 150 mm de
espesor y 1130 mm de anchura, Euroclase B-s2, d0 de reacción al fuego según UNE-EN 13501-1,
formados por doble cara metálica de chapa de acero prelacado, acabado con pintura de poliéster
para uso alimentario, color blanco, de espesor exterior 0,5 mm y espesor interior 0,5 mm y alma
aislante de poliuretano de densidad media 40 kg/m³, fijados a perfil soporte de acero galvanizado con
tornillos autorroscantes, previamente fijado al forjado con tornillos de cabeza hexagonal con
arandela (4 ud/m²). Incluso replanteo, mermas, remates perimetrales con perfiles sanitarios,
colocación de zócalo sanitario, resolución de encuentros con piezas de esquina y accesorios de
fijación. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo de los paneles. Colocación y fijación de los paneles. Remates.
Criterio de medición de proyecto: Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin
duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Criterio de medición de obra: Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 3 m².
Total m² ......:

8,000

Total Ud ......:

41,65

333,20

Total subcapítulo 4.1.1.- Paneles para cámaras frigoríficas:

333,20

Total subcapítulo 4.1.- Particiones ligeras:

333,20

Total presupuesto parcial nº 4 Fachadas y particiones :

333,20

5.1.3.1

Ud

5.1.1.- Gas
Ud

Desmontaje de red de instalación de gas sin vaina, en local de uso común de 500 m² de superficie
construida; con medios manuales, y eliminación de válvulas, fijaciones y demás accesorios
superficiales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas a la instalación.
Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del
material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de las válvulas, de los accesorios
y de los soportes de fijación y la obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Total Ud ......:

1,000

Ud

5.1.3.2

303,07

303,07

Total subcapítulo 5.1.1.- Gas:

303,07

Desmontaje de cuadro eléctrico de superficie para dispositivos generales e individuales de mando y
protección, con medios manuales y recuperación del material para su posterior ubicación en otro
emplazamiento, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

5.1.2.2

M

M

20,62

10,000

1,04

Ud

170,000

1,00

Total subcapítulo 5.1.2.- Eléctricas:

1.716,39

10,000

13,15

131,50

Desmontaje de aparato de luminaria de emergencia interior adosada a pared, con medios manuales y
recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el orden de
ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos constructivos a los
que está sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje de los accesorios.
Total Ud ......:

5.1.4.1

206,20

2,08

41,60

Total subcapítulo 5.1.3.- Contra incendios:

173,10

Ud

20,000

Desmontaje de red de instalación interior de desagües, desde la toma de cada aparato sanitario
hasta la bajante, dejando taponada dicha bajante, para una superficie de cuarto húmedo de 60 m²,
con medios manuales, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento. Retirada
y acopio del material desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga manual del material
desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye la obturación de las conducciones conectadas al
elemento.
Total Ud ......:

1,000

467,90

467,90

Total subcapítulo 5.1.4.- Salubridad:

467,90

Total subcapítulo 5.1.- Instalaciones:

2.660,46

Total presupuesto parcial nº 5 Demoliciones :

2.660,46

10,40

Desmontaje de derivación individual superficial bajo tubo protector con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.
Total m ......:

1.329,79

5.1.4.- Salubridad

Desmontaje de línea general de alimentación fija en superficie, con medios manuales, y carga
manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Retirada y acopio del material desmontado. Limpieza de los
restos de obra. Carga manual del material desmontado y restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente desmontada según especificaciones
de Proyecto.
Total m ......:

5.1.2.3

10,000

1.329,79

Desmontaje de boca de incendio equipada (BIE) fijada en la superficie del paramento, con medios
manuales, y recuperación del material para su posterior ubicación en otro emplazamiento, siendo el
orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, sin deteriorar los elementos
constructivos a los que pueda estar sujeta, y carga manual sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Obturación de las conducciones conectadas al elemento.
Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar. Carga manual del material a reutilizar
sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra. Limpieza de los restos de obra. Carga manual
de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Total Ud ......:

5.1.2.- Eléctricas
5.1.2.1

1,000

5.1.3.- Contra incendios

5.1.- Instalaciones

5.1.1.1

Desmontaje de red de instalación eléctrica interior bajo tubo protector, en local u oficina de 600 m²
de superficie construida; con medios manuales, para su posterior ubicación en otro emplazamiento,
siendo el orden de ejecución del proceso inverso al de su instalación, y carga manual sobre camión
o contenedor.
Incluye: Desmontaje del elemento. Clasificación y etiquetado. Acopio de los materiales a reutilizar.
Carga manual del material a reutilizar sobre camión. Retirada y acopio de los restos de obra.
Limpieza de los restos de obra. Carga manual de los restos de obra sobre camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.
Criterio de valoración económica: El precio incluye el desmontaje y la recuperación del cuadro
eléctrico, del cableado, de los mecanismos, de las cajas y de los accesorios superficiales.

170,00

6.1.- Movimiento de tierras en edificación
6.1.1.- Excavaciones
6.1.1.1

M³

Excavación de zanjas para instalaciones hasta una profundidad de 2 m, en cualquier tipo de terreno,
con medios mecánicos, y acopio en los bordes de la excavación.
Incluye: Replanteo general y fijación de los puntos y niveles de referencia. Colocación de las
camillas en las esquinas y extremos de las alineaciones. Excavación en sucesivas franjas
horizontales y extracción de tierras. Refinado de fondos con extracción de las tierras. Acopio de los
materiales excavados en los bordes de la excavación.
Criterio de medición de proyecto: Volumen medido sobre las secciones teóricas de la excavación,
según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros.
Criterio de medición de obra: Se medirá el volumen teórico ejecutado según especificaciones de
Proyecto, sin duplicar esquinas ni encuentros y sin incluir los incrementos por excesos de
excavación no autorizados, ni el relleno necesario para reconstruir la sección teórica por defectos
imputables al Contratista. Se medirá la excavación una vez realizada y antes de que sobre ella se
efectúe ningún tipo de relleno. Si el Contratista cerrase la excavación antes de conformada la
medición, se entenderá que se aviene a lo que unilateralmente determine el director de la ejecución
de la obra.
Criterio de valoración económica: El precio no incluye el transporte de los materiales excavados.
Total m³ ......:

32,000

17,28

552,96

Total subcapítulo 6.1.1.- Excavaciones:

552,96

Total subcapítulo 6.1.- Movimiento de tierras en edificación:

552,96

Total presupuesto parcial nº 6 Acondicionamiento del terreno :

552,96

2.5.3 Cables.

29.550,08

2.5.4 Cajas generales de protección .

PRESUPUESTO POR CAPITULOS

1 Actuaciones previas

1.644,38

2.5.5 Líneas generales de alimentación .

34.120,00

2.5.6 Instalaciones interiores .

19.461,59

2.5.7 Sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) .

1.1 Desconexión de acometidas de gas, agua, electricidad
1.1.1 Instalaciones eléctricas .

29.184,02

1.1.2 Instalaciones de abastecimiento de agua .

5.472,00

1.1.3 Instalaciones de gas .

5.302,02

1.1.4 Instalaciones de saneamiento .

2.799,61

Total 1.1 Desconexión de acometidas de gas, agua, electricidad..........:

42.757,65

Total 1 Actuaciones previas..........:

42.757,65

2 Instalaciones

1.259,93

2.5.8 Solar fotovoltaica .

40.682,12

2.5.9 Aparamenta .

64.280,74

2.5.10 Mecanismos.

5.952,52

2.5.11 Equipos para corregir el factor de potencia .

2.781,26

2.5.12 Recarga de vehículos eléctricos.

2.126,08
Total 2.5 Eléctricas..........: 211.493,99

2.6 Fontanería
2.6.1 Acometidas.

2.1 Infraestructura de telecomunicaciones
2.1.1 Acometidas .

1.875,06

2.1.2 Canalizaciones de enlace.

1.715,22

2.1.3 Equipamiento para recintos.

702,37

2.1.4 Canalizaciones principales .

1.713,30

2.1.5 Canalizaciones interiores .

813,08

Total 2.1 Infraestructura de telecomunicaciones..........:

2.6.2 Tubos de alimentación.

3.414,29

2.6.3 Sistemas de tratamiento de agua.

2.257,70

2.6.4 Depósitos/grupos de presión.

7.964,60

2.6.5 Montantes.

2.211,78

2.6.6 Instalación interior.

16.662,62

2.6.7 Elementos.

6.819,03

2.2 Audiovisuales

414,86

4.807,19
Total 2.6 Fontanería..........:

37.733,04

2.7 Gas

2.2.1 Red de cables de fibra óptica .

808,98

2.2.2 Megafonía .

6.027,80
Total 2.2 Audiovisuales..........:

6.836,78

2.3 Calefacción, climatización y A.C.S.
2.3.1 Instalación frigorífica .

32.283,45

2.3.2 Sistemas de conducción de agua .

18.323,73

2.3.3 Calderas a gas .

5.043,05

2.3.4 Sistemas de conducción de aire .

1.284,25

Total 2.3 Calefacción, climatización y A.C.S...........:

56.934,48

2.4 Sistemas de climatización
2.4.1 Sistema VRF (Mitsubishi Electric) .
2.4.2 Sistema VRF (Mitsubishi Heavy Industries) .

2.7.1 Acometidas.
2.7.2 Conducciones.

Total 2.4 Sistemas de climatización..........: 165.037,13
2.5 Eléctricas

2.064,06

2.7.4 Detección y alarma.

2.344,69

2.7.5 Elementos.

1.278,00
Total 2.7 Gas..........:

371,99

2.5.2 Canalizaciones.

9.263,30

7.658,18

2.8 Iluminación
2.8.1 Interior.

59.032,03

2.8.2 Exterior.

9.388,05

2.8.3 Sistemas de control y regulación.

1.195,52
Total 2.8 Iluminación..........:

69.615,60

2.9 Contra incendios
2.9.1 Detección y alarma.
2.9.2 Alumbrado de emergencia.

2.5.1 Puesta a tierra.

964,80

2.7.3 Instalación interior.

163.017,13
2.020,00

1.006,63

2.9.3 Señalización.
2.9.4 Extintores.

20.221,32
6.375,50
365,60
3.011,50

2.9.5 Protección pasiva contra incendios.

3.692,50

2.9.6 Sistemas de abastecimiento de agua.

21.113,56
Total 2.9 Contra incendios..........:

54.779,98

5 Demoliciones
5.1 Instalaciones

2.10 Evacuación de aguas
2.10.1 Bajantes.

2.034,66

2.10.2 Derivaciones individuales.

2.918,88

2.10.3 Sistemas de elevación.

3.140,11
Total 2.10 Evacuación de aguas..........:

8.093,65

5.1.1 Gas.

606,14

5.1.2 Eléctricas.

4.405,97

5.1.3 Contra incendios.

173,10

5.1.4 Salubridad.

935,80

2.11 Ventilación
2.11.1 Conductos de admisión y extracción para ventilación.

6.607,60

2.11.2 Ventilación mecánica.

8.002,00
Total 2.11 Ventilación..........:

14.609,60

Total 5.1 Instalaciones..........:

6.121,01

Total 5 Demoliciones..........:

6.121,01

6 Acondicionamiento del terreno
6.1 Movimiento de tierras en edificación
6.1.1 Excavaciones.

2.12 Seguridad
2.12.1 Sistemas antirrobo.

1.397,90

2.12.2 Contactos magnéticos.

2.508,00
Total 2.12 Seguridad..........:

3.905,90

2.13 Protección frente al rayo

1.105,92
Total 6.1 Movimiento de tierras en edificación..........:

1.105,92

Total 6 Acondicionamiento del terreno..........:

1.105,92

Presupuesto de ejecución material (PEM)

730.855,07

13% de gastos generales

95.011,16

6% de beneficio industrial

43.851,30

2.13.1 Sistemas internos.

2.532,72

2.13.2 Sistemas externos.

13.337,45

Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GG + BI)

869.717,53

15.870,17

21% IVA

182.640,68

Presupuesto de ejecución por contrata con IVA (PEC = PEM + GG + BI + IVA)

1.052.358,2
1

Total 2.13 Protección frente al rayo ..........:
2.14 Urbanas
2.14.1 Líneas subterráneas de baja tensión.

15.486,00
Total 2.14 Urbanas..........:

15.486,00

Total 2 Instalaciones..........: 674.873,53
3 Aislamientos e impermeabilizaciones
3.1 Aislamientos térmicos
3.1.1 Conductos metálicos.

931,00

3.1.2 Tuberías y bajantes.

4.483,00

3.1.3 Cámaras frigoríficas.

249,76
Total 3.1 Aislamientos térmicos..........:

5.663,76

Total 3 Aislamientos e impermeabilizaciones..........:

5.663,76

4 Fachadas y particiones
4.1 Particiones ligeras
4.1.1 Paneles para cámaras frigoríficas.

333,20
Total 4.1 Particiones ligeras..........:

333,20

Total 4 Fachadas y particiones..........:

333,20

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata con IVA a la expresada cantidad de UN
MILLÓN CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS.

10.9 PLECS DE CONDICIONS
Según figura en el Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado mediante Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, el proyecto definirá las obras
proyectadas con el detalle adecuado a sus características, de modo que pueda comprobarse que las soluciones propuestas cumplen las exigencias
básicas del CTE y demás normativa aplicable. Esta definición incluirá, al menos, la siguiente información contenida en el Pliego de Condiciones:
• Las características técnicas mínimas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma permanente al edificio
proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de calidad y el control de recepción que deba realizarse. Esta información se
encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, del presente Pliego de Condiciones.
• Las características técnicas de cada unidad de obra, con indicación de las condiciones para su ejecución y las verificaciones y controles a
realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto. Se precisarán las medidas a adoptar durante la ejecución de las obras y
en el uso y mantenimiento del edificio, para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. Esta
información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones en cuanto a la ejecución por unidades de obra, del presente
Pliego de Condiciones.
• Las verificaciones y las pruebas de servicio que, en su caso, deban realizarse para comprobar las prestaciones finales del edificio. Esta
información se encuentra en el apartado correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado, del presente Pliego
de Condiciones.
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1.- PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS
1.1.- Disposiciones Generales
1.1.1.- Disposiciones de carácter general
1.1.1.1.- Objeto del Pliego de Condiciones
La finalidad de este Pliego es la de fijar los criterios de la relación que se establece entre los agentes que intervienen en las obras definidas en el
presente proyecto y servir de base para la realización del contrato de obra entre el Promotor y el Contratista.

En consecuencia, quedará obligado a la demolición y reconstrucción de todas las unidades de obra con deficiencias o mal ejecutadas, sin que pueda
servir de excusa el hecho de que la Dirección Facultativa haya examinado y reconocido la construcción durante sus visitas de obra, ni que hayan sido
abonadas en liquidaciones parciales.

1.1.1.9.- Accidentes de trabajo
Es de obligado cumplimiento el Real Decreto 1627/1997, de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras de construcción y demás legislación vigente que, tanto directa como indirectamente, inciden sobre la planificación de la seguridad y
salud en el trabajo de la construcción, conservación y mantenimiento de edificios.
Es responsabilidad del Coordinador de Seguridad y Salud, en virtud del Real Decreto 1627/97, el control y el seguimiento, durante toda la ejecución
de la obra, del Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista.

1.1.1.2.- Contrato de obra
Se recomienda la contratación de la ejecución de las obras por unidades de obra, con arreglo a los documentos del proyecto y en cifras fijas. A tal fin,
el Director de Obra ofrece la documentación necesaria para la realización del contrato de obra.

1.1.1.3.- Documentación del contrato de obra
Integran el contrato de obra los siguientes documentos, relacionados por orden de prelación atendiendo al valor de sus especificaciones, en el caso
de posibles interpretaciones, omisiones o contradicciones:
• Las condiciones fijadas en el contrato de obra.
• El presente Pliego de Condiciones.
• La documentación gráfica y escrita del Proyecto: planos generales y de detalle, memorias, anejos, mediciones y presupuestos.
En el caso de interpretación, prevalecen las especificaciones literales sobre las gráficas y las cotas sobre las medidas a escala tomadas de los
planos.

1.1.1.10.- Daños y perjuicios a terceros
El Contratista será responsable de todos los accidentes que, por inexperiencia o descuido, sobrevinieran tanto en la edificación donde se efectúen las
obras como en las colindantes o contiguas. Será por tanto de su cuenta el abono de las indemnizaciones a quien corresponda y cuando a ello
hubiere lugar, y de todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse o causarse en las operaciones de la ejecución de las obras.
Asimismo, será responsable de los daños y perjuicios directos o indirectos que se puedan ocasionar frente a terceros como consecuencia de la obra,
tanto en ella como en sus alrededores, incluso los que se produzcan por omisión o negligencia del personal a su cargo, así como los que se deriven
de los subcontratistas e industriales que intervengan en la obra.
Es de su responsabilidad mantener vigente durante la ejecución de los trabajos una póliza de seguros frente a terceros, en la modalidad de "Todo
riesgo al derribo y la construcción", suscrita por una compañía aseguradora con la suficiente solvencia para la cobertura de los trabajos contratados.
Dicha póliza será aportada y ratificada por el Promotor o Propiedad, no pudiendo ser cancelada mientras no se firme el Acta de Recepción
Provisional de la obra.

1.1.1.11.- Anuncios y carteles
1.1.1.4.- Proyecto Arquitectónico
El Proyecto Arquitectónico es el conjunto de documentos que definen y determinan las exigencias técnicas, funcionales y estéticas de las obras
contempladas en el artículo 2 de la Ley de Ordenación de la Edificación. En él se justificará técnicamente las soluciones propuestas de acuerdo con
las especificaciones requeridas por la normativa técnica aplicable.

Sin previa autorización del Promotor, no se podrán colocar en las obras ni en sus vallas más inscripciones o anuncios que los convenientes al
régimen de los trabajos y los exigidos por la policía local.

1.1.1.12.- Copia de documentos

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos sobre tecnologías específicas o instalaciones
del edificio, se mantendrá entre todos ellos la necesaria coordinación, sin que se produzca una duplicidad en la documentación ni en los honorarios a
percibir por los autores de los distintos trabajos indicados.

El Contratista, a su costa, tiene derecho a sacar copias de los documentos integrantes del Proyecto.

Los documentos complementarios al Proyecto serán:

Se especificará en el Contrato la responsabilidad que pueda caber al Contratista por retraso en el plazo de terminación o en plazos parciales, como
consecuencia de deficiencias o faltas en los suministros.

• Todos los planos o documentos de obra que, a lo largo de la misma, vaya suministrando la Dirección de Obra como interpretación,
complemento o precisión.
• El Libro de Órdenes y Asistencias.
• El Programa de Control de Calidad de Edificación y su Libro de Control.
• El Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico de Seguridad y Salud en las obras.
• El Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, elaborado por cada Contratista.
• Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
• Licencias y otras autorizaciones administrativas.

1.1.1.5.- Reglamentación urbanística
La obra a construir se ajustará a todas las limitaciones del proyecto aprobado por los organismos competentes, especialmente las que se refieren al
volumen, alturas, emplazamiento y ocupación del solar, así como a todas las condiciones de reforma del proyecto que pueda exigir la Administración
para ajustarlo a las Ordenanzas, a las Normas y al Planeamiento Vigente.

1.1.1.13.- Suministro de materiales

1.1.1.14.- Hallazgos
El Promotor se reserva la posesión de las antigüedades, objetos de arte o sustancias minerales utilizables que se encuentren en las excavaciones y
demoliciones practicadas en sus terrenos o edificaciones. El Contratista deberá emplear, para extraerlos, todas las precauciones que se le indiquen
por parte del Director de Obra.
El Promotor abonará al Contratista el exceso de obras o gastos especiales que estos trabajos ocasionen, siempre que estén debidamente justificados
y aceptados por la Dirección Facultativa.

1.1.1.15.- Causas de rescisión del contrato de obra
Se considerarán causas suficientes de rescisión de contrato:
a) La muerte o incapacitación del Contratista.

1.1.1.6.- Formalización del Contrato de Obra

b) La quiebra del Contratista.

Los Contratos se formalizarán, en general, mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura pública a petición de cualquiera de las
partes.

c) Las alteraciones del contrato por las causas siguientes:

El cuerpo de estos documentos contendrá:
• La comunicación de la adjudicación.
• La copia del recibo de depósito de la fianza (en caso de que se haya exigido).
• La cláusula en la que se exprese, de forma categórica, que el Contratista se obliga al cumplimiento estricto del contrato de obra, conforme a lo
previsto en este Pliego de Condiciones, junto con la Memoria y sus Anejos, el Estado de Mediciones, Presupuestos, Planos y todos los
documentos que han de servir de base para la realización de las obras definidas en el presente Proyecto.
El Contratista, antes de la formalización del contrato de obra, dará también su conformidad con la firma al pie del Pliego de Condiciones, los Planos,
Cuadro de Precios y Presupuesto General.
Serán a cuenta del adjudicatario todos los gastos que ocasione la extensión del documento en que se consigne el Contratista.

a. La modificación del proyecto en forma tal que represente alteraciones fundamentales del mismo a juicio del Director de Obra y, en
cualquier caso, siempre que la variación del Presupuesto de Ejecución Material, como consecuencia de estas modificaciones, represente una
desviación mayor del 20%.
b. Las modificaciones de unidades de obra, siempre que representen variaciones en más o en menos del 40% del proyecto original, o más de
un 50% de unidades de obra del proyecto reformado.
d) La suspensión de obra comenzada, siempre que el plazo de suspensión haya excedido de un año y, en todo caso, siempre que por causas
ajenas al Contratista no se dé comienzo a la obra adjudicada dentro del plazo de tres meses a partir de la adjudicación. En este caso, la
devolución de la fianza será automática.
e) Que el Contratista no comience los trabajos dentro del plazo señalado en el contrato.
f)

El incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique descuido o mala fe, con perjuicio de los intereses de las obras.

g) El vencimiento del plazo de ejecución de la obra.

1.1.1.7.- Jurisdicción competente

h) El abandono de la obra sin causas justificadas.

En el caso de no llegar a un acuerdo cuando surjan diferencias entre las partes, ambas quedan obligadas a someter la discusión de todas las
cuestiones derivadas de su contrato a las Autoridades y Tribunales Administrativos con arreglo a la legislación vigente, renunciando al derecho
común y al fuero de su domicilio, siendo competente la jurisdicción donde estuviese ubicada la obra.

i)

1.1.1.8.- Responsabilidad del Contratista
El Contratista es responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas en el contrato y en los documentos que componen el
Proyecto.

La mala fe en la ejecución de la obra.

1.1.1.16.- Omisiones: Buena fe
Las relaciones entre el Promotor y el Contratista, reguladas por el presente Pliego de Condiciones y la documentación complementaria, presentan la
prestación de un servicio al Promotor por parte del Contratista mediante la ejecución de una obra, basándose en la BUENA FE mutua de ambas
partes, que pretenden beneficiarse de esta colaboración sin ningún tipo de perjuicio. Por este motivo, las relaciones entre ambas partes y las

omisiones que puedan existir en este Pliego y la documentación complementaria del proyecto y de la obra, se entenderán siempre suplidas por la
BUENA FE de las partes, que las subsanarán debidamente con el fin de conseguir una adecuada CALIDAD FINAL de la obra.

Director de Obra. Para ello, el Contratista expondrá, en escrito dirigido al Director de Obra, la causa que impide la ejecución o la marcha de los
trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la prórroga que por dicha causa solicita.

1.1.2.- Disposiciones relativas a trabajos, materiales y medios auxiliares

1.1.2.9.- Responsabilidad de la dirección facultativa en el retraso de la obra

Se describen las disposiciones básicas a considerar en la ejecución de las obras, relativas a los trabajos, materiales y medios auxiliares, así como a
las recepciones de los edificios objeto del presente proyecto y sus obras anejas.

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la
Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito, no se le hubiese proporcionado.

1.1.2.1.- Accesos y vallados

1.1.2.10.- Trabajos defectuosos

El Contratista dispondrá, por su cuenta, los accesos a la obra, el cerramiento o el vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de la obra,
pudiendo exigir el Director de Ejecución de la Obra su modificación o mejora.

El Contratista debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en el proyecto, y realizará todos y cada uno de los trabajos
contratados de acuerdo con lo estipulado.

1.1.2.2.- Replanteo
El Contratista iniciará "in situ" el replanteo de las obras, señalando las referencias principales que mantendrá como base de posteriores replanteos
parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su oferta económica.
Asimismo, someterá el replanteo a la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y, una vez éste haya dado su conformidad, preparará el Acta
de Inicio y Replanteo de la Obra acompañada de un plano de replanteo definitivo, que deberá ser aprobado por el Director de Obra. Será
responsabilidad del Contratista la deficiencia o la omisión de este trámite.

1.1.2.3.- Inicio de la obra y ritmo de ejecución de los trabajos

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio, el Contratista es responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y
de las faltas y defectos que puedan existir por su mala ejecución, no siendo un eximente el que la Dirección Facultativa lo haya examinado o
reconocido con anterioridad, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido valorados en las Certificaciones Parciales de obra, que siempre
se entenderán extendidas y abonadas a buena cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Director de Ejecución de la Obra advierta vicios o defectos en los trabajos ejecutados,
o que los materiales empleados o los aparatos y equipos colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de
los trabajos o una vez finalizados con anterioridad a la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean sustituidas o
demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado a expensas del Contratista. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la sustitución,
demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el Director de Obra, quien mediará para resolverla.

El Contratista dará comienzo a las obras en el plazo especificado en el respectivo contrato, desarrollándose de manera adecuada para que dentro de
los períodos parciales señalados se realicen los trabajos, de modo que la ejecución total se lleve a cabo dentro del plazo establecido en el contrato.

1.1.2.11.- Vicios ocultos

Será obligación del Contratista comunicar a la Dirección Facultativa el inicio de las obras, de forma fehaciente y preferiblemente por escrito, al menos
con tres días de antelación.

El Contratista es el único responsable de los vicios ocultos y de los defectos de la construcción, durante la ejecución de las obras y el periodo de
garantía, hasta los plazos prescritos después de la terminación de las obras en la vigente L.O.E., aparte de otras responsabilidades legales o de
cualquier índole que puedan derivarse.

El Director de Obra redactará el acta de comienzo de la obra y la suscribirán en la misma obra junto con él, el día de comienzo de los trabajos, el
Director de la Ejecución de la Obra, el Promotor y el Contratista.
Para la formalización del acta de comienzo de la obra, el Director de la Obra comprobará que en la obra existe copia de los siguientes documentos:
• Proyecto de Ejecución, Anejos y modificaciones.
• Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo y su acta de aprobación por parte del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de los
trabajos.
• Licencia de Obra otorgada por el Ayuntamiento.
• Comunicación de apertura de centro de trabajo efectuada por el Contratista.
• Otras autorizaciones, permisos y licencias que sean preceptivas por otras administraciones.
• Libro de Órdenes y Asistencias.
• Libro de Incidencias.
La fecha del acta de comienzo de la obra marca el inicio de los plazos parciales y total de la ejecución de la obra.

Si el Director de Ejecución de la Obra tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas,
ordenará, cuando estime oportuno, realizar antes de la recepción definitiva los ensayos, destructivos o no, que considere necesarios para reconocer
o diagnosticar los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al Director de Obra.
El Contratista demolerá, y reconstruirá posteriormente a su cargo, todas las unidades de obra mal ejecutadas, sus consecuencias, daños y perjuicios,
no pudiendo eludir su responsabilidad por el hecho de que el Director de Obra y/o el Director del Ejecución de Obra lo hayan examinado o reconocido
con anterioridad, o que haya sido conformada o abonada una parte o la totalidad de las obras mal ejecutadas.

1.1.2.12.- Procedencia de materiales, aparatos y equipos
El Contratista tiene libertad de proveerse de los materiales, aparatos y equipos de todas clases donde considere oportuno y conveniente para sus
intereses, excepto en aquellos casos en los se preceptúe una procedencia y características específicas en el proyecto.
Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo, acopio y puesta en obra, el Contratista deberá presentar al Director de Ejecución de la Obra una
lista completa de los materiales, aparatos y equipos que vaya a utilizar, en la que se especifiquen todas las indicaciones sobre sus características
técnicas, marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos.

1.1.2.4.- Orden de los trabajos
La determinación del orden de los trabajos es, generalmente, facultad del Contratista, salvo en aquellos casos en que, por circunstancias de
naturaleza técnica, se estime conveniente su variación por parte de la Dirección Facultativa.

1.1.2.13.- Presentación de muestras
A petición del Director de Obra, el Contratista presentará las muestras de los materiales, aparatos y equipos, siempre con la antelación prevista en el
calendario de obra.

1.1.2.5.- Facilidades para otros contratistas
De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista dará todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le
sean encomendados a los Subcontratistas u otros Contratistas que intervengan en la ejecución de la obra. Todo ello sin perjuicio de las
compensaciones económicas a que haya lugar por la utilización de los medios auxiliares o los suministros de energía u otros conceptos.
En caso de litigio, todos ellos se ajustarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa.

1.1.2.6.- Ampliación del proyecto por causas imprevistas o de fuerza mayor
Cuando se precise ampliar el Proyecto, por motivo imprevisto o por cualquier incidencia, no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las
instrucciones de la Dirección Facultativa en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado.
El Contratista está obligado a realizar, con su personal y sus medios materiales, cuanto la Dirección de Ejecución de la Obra disponga para apeos,
apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier obra de carácter urgente, anticipando de momento este servicio, cuyo importe le será consignado en
un presupuesto adicional o abonado directamente, de acuerdo con lo que se convenga.

1.1.2.7.- Interpretaciones, aclaraciones y modificaciones del proyecto
El Contratista podrá requerir del Director de Obra o del Director de Ejecución de la Obra, según sus respectivos cometidos y atribuciones, las
instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de la obra proyectada.
Cuando se trate de interpretar, aclarar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones de los planos, croquis, órdenes e
instrucciones correspondientes, se comunicarán necesariamente por escrito al Contratista, estando éste a su vez obligado a devolver los originales o
las copias, suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos e instrucciones que reciba tanto del Director de
Ejecución de la Obra, como del Director de Obra.
Cualquier reclamación que crea oportuno hacer el Contratista en contra de las disposiciones tomadas por la Dirección Facultativa, habrá de dirigirla,
dentro del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el cual le dará el correspondiente recibo, si éste lo solicitase.

1.1.2.8.- Prórroga por causa de fuerza mayor
Si, por causa de fuerza mayor o independientemente de la voluntad del Contratista, éste no pudiese comenzar las obras, tuviese que suspenderlas o
no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para su cumplimiento, previo informe favorable del

1.1.2.14.- Materiales, aparatos y equipos defectuosos
Cuando los materiales, aparatos, equipos y elementos de instalaciones no fuesen de la calidad y características técnicas prescritas en el proyecto, no
tuvieran la preparación en él exigida o cuando, a falta de prescripciones formales, se reconociera o demostrara que no son los adecuados para su fin,
el Director de Obra, a instancias del Director de Ejecución de la Obra, dará la orden al Contratista de sustituirlos por otros que satisfagan las
condiciones o sean los adecuados al fin al que se destinen.
Si, a los 15 días de recibir el Contratista orden de que retire los materiales que no estén en condiciones, ésta no ha sido cumplida, podrá hacerlo el
Promotor o Propiedad a cuenta de Contratista.
En el caso de que los materiales, aparatos, equipos o elementos de instalaciones fueran defectuosos, pero aceptables a juicio del Director de Obra,
se recibirán con la rebaja del precio que aquél determine, a no ser que el Contratista prefiera sustituirlos por otros en condiciones.

1.1.2.15.- Gastos ocasionados por pruebas y ensayos
Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la ejecución de las obras correrán a cargo y
cuenta del Contratista.
Todo ensayo que no resulte satisfactorio, no se realice por omisión del Contratista, o que no ofrezca las suficientes garantías, podrá comenzarse
nuevamente o realizarse nuevos ensayos o pruebas especificadas en el proyecto, a cargo y cuenta del Contratista y con la penalización
correspondiente, así como todas las obras complementarias a que pudieran dar lugar cualquiera de los supuestos anteriormente citados y que el
Director de Obra considere necesarios.

1.1.2.16.- Limpieza de las obras
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de escombros como de materiales sobrantes, retirar las
instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean apropiadas para que la
obra presente buen aspecto.

1.1.2.17.- Obras sin prescripciones explícitas

1.1.3.7.- Recepción definitiva

En la ejecución de trabajos que pertenecen a la construcción de las obras, y para los cuales no existan prescripciones consignadas explícitamente en
este Pliego ni en la restante documentación del proyecto, el Contratista se atendrá, en primer término, a las instrucciones que dicte la Dirección
Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las normas y prácticas de la buena construcción.

La recepción definitiva se realizará después de transcurrido el plazo de garantía, en igual modo y con las mismas formalidades que la provisional. A
partir de esa fecha cesará la obligación del Contratista de reparar a su cargo aquellos desperfectos inherentes a la normal conservación de los
edificios, y quedarán sólo subsistentes todas las responsabilidades que pudieran derivar de los vicios de construcción.

1.1.3.- Disposiciones de las recepciones de edificios y obras anejas

1.1.3.8.- Prórroga del plazo de garantía

1.1.3.1.- Consideraciones de carácter general

Si, al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha
recepción definitiva y el Director de Obra indicará al Contratista los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias. De no efectuarse
dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con la pérdida de la fianza.

La recepción de la obra es el acto por el cual el Contratista, una vez concluida la obra, hace entrega de la misma al Promotor y es aceptada por éste.
Podrá realizarse con o sin reservas y deberá abarcar la totalidad de la obra o fases completas y terminadas de la misma, cuando así se acuerde por
las partes.
La recepción deberá consignarse en un acta firmada, al menos, por el Promotor y el Contratista, haciendo constar:
•
•
•
•

Las partes que intervienen.
La fecha del certificado final de la totalidad de la obra o de la fase completa y terminada de la misma.
El coste final de la ejecución material de la obra.
La declaración de la recepción de la obra con o sin reservas, especificando, en su caso, éstas de manera objetiva, y el plazo en que deberán
quedar subsanados los defectos observados. Una vez subsanados los mismos, se hará constar en un acta aparte, suscrita por los firmantes de
la recepción.
• Las garantías que, en su caso, se exijan al Contratista para asegurar sus responsabilidades.

1.1.3.9.- Recepciones de trabajos cuya contrata haya sido rescindida
En caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo fijado, la maquinaria, instalaciones y medios auxiliares, a
resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudada por otra empresa sin problema alguno.
Las obras y trabajos terminados por completo se recibirán provisionalmente con los trámites establecidos anteriormente. Transcurrido el plazo de
garantía, se recibirán definitivamente según lo dispuesto anteriormente.
Para las obras y trabajos no determinados, pero aceptables a juicio del Director de Obra, se efectuará una sola y definitiva recepción.

1.2.- Disposiciones Facultativas

Asimismo, se adjuntará el certificado final de obra suscrito por el Director de Obra y el Director de la Ejecución de la Obra.

1.2.1.- Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

El Promotor podrá rechazar la recepción de la obra por considerar que la misma no está terminada o que no se adecúa a las condiciones
contractuales.

Las atribuciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas por la Ley 38/99 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).

En todo caso, el rechazo deberá ser motivado por escrito en el acta, en la que se fijará el nuevo plazo para efectuar la recepción.

Se definen agentes de la edificación todas las personas, físicas o jurídicas, que intervienen en el proceso de la edificación. Sus obligaciones quedan
determinadas por lo dispuesto en la L.O.E. y demás disposiciones que sean de aplicación y por el contrato que origina su intervención.

Salvo pacto expreso en contrario, la recepción de la obra tendrá lugar dentro de los treinta días siguientes a la fecha de su terminación, acreditada en
el certificado final de obra, plazo que se contará a partir de la notificación efectuada por escrito al promotor. La recepción se entenderá tácitamente
producida si transcurridos treinta días desde la fecha indicada el promotor no hubiera puesto de manifiesto reservas o rechazo motivado por escrito.

Las definiciones y funciones de los agentes que intervienen en la edificación quedan recogidas en el capítulo III "Agentes de la edificación",
considerándose:

El cómputo de los plazos de responsabilidad y garantía será el establecidos en la L.O.E., y se iniciará a partir de la fecha en que se suscriba el acta
de recepción, o cuando se entienda ésta tácitamente producida según lo previsto en el apartado anterior.

1.2.1.1.- El Promotor

1.1.3.2.- Recepción provisional

Asume la iniciativa de todo el proceso de la edificación, impulsando la gestión necesaria para llevar a cabo la obra inicialmente proyectada, y se hace
cargo de todos los costes necesarios.

Treinta días antes de dar por finalizadas las obras, comunicará el Director de Ejecución de la Obra al Promotor o Propiedad la proximidad de su
terminación a fin de convenir el acto de la Recepción Provisional.
Ésta se realizará con la intervención de la Propiedad, del Contratista, del Director de Obra y del Director de Ejecución de la Obra. Se convocará
también a los restantes técnicos que, en su caso, hubiesen intervenido en la dirección con función propia en aspectos parciales o unidades
especializadas.
Practicado un detenido reconocimiento de las obras, se extenderá un acta con tantos ejemplares como intervinientes y firmados por todos ellos.
Desde esta fecha empezará a correr el plazo de garantía, si las obras se hallasen en estado de ser admitidas. Seguidamente, los Técnicos de la
Dirección extenderán el correspondiente Certificado de Final de Obra.

Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos propios o ajenos,
las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.

Según la legislación vigente, a la figura del promotor se equiparan también las de gestor de sociedades cooperativas, comunidades de propietarios, u
otras análogas que asumen la gestión económica de la edificación.
Cuando las Administraciones públicas y los organismos sujetos a la legislación de contratos de las Administraciones públicas actúen como
promotores, se regirán por la legislación de contratos de las Administraciones públicas y, en lo no contemplado en la misma, por las disposiciones de
la L.O.E.

1.2.1.2.- El Proyectista

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar expresamente en el Acta y se darán al Contratista las oportunas
instrucciones para subsanar los defectos observados, fijando un plazo para subsanarlos, expirado el cual se efectuará un nuevo reconocimiento a fin
de proceder a la recepción provisional de la obra.

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.

Si el Contratista no hubiese cumplido, podrá declararse resuelto el contrato con la pérdida de la fianza.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros documentos técnicos según lo previsto en el apartado 2 del
artículo 4 de la L.O.E., cada proyectista asumirá la titularidad de su proyecto.

1.1.3.3.- Documentación final de la obra
El Director de Ejecución de la Obra, asistido por el Contratista y los técnicos que hubieren intervenido en la obra, redactará la documentación final de
las obras, que se facilitará al Promotor, con las especificaciones y contenidos dispuestos por la legislación vigente, en el caso de viviendas, con lo
que se establece en los párrafos 2, 3, 4 y 5, del apartado 2 del artículo 4º del Real Decreto 515/1989, de 21 de Abril. Esta documentación incluye el
Manual de Uso y Mantenimiento del Edificio.

1.1.3.4.- Medición definitiva y liquidación provisional de la obra
Recibidas provisionalmente las obras, se procederá inmediatamente por el Director de Ejecución de la Obra a su medición definitiva, con precisa
asistencia del Contratista o de su representante. Se extenderá la oportuna certificación por triplicado que, aprobada por el Director de Obra con su
firma, servirá para el abono por el Promotor del saldo resultante menos la cantidad retenida en concepto de fianza.

Podrán redactar proyectos parciales del proyecto, o partes que lo complementen, otros técnicos, de forma coordinada con el autor de éste.

1.2.1.3.- El Constructor o Contratista
Es el agente que asume, contractualmente ante el Promotor, el compromiso de ejecutar con medios humanos y materiales, propios o ajenos, las
obras o parte de las mismas con sujeción al Proyecto y al Contrato de obra.
CABE EFECTUAR ESPECIAL MENCIÓN DE QUE LA LEY SEÑALA COMO RESPONSABLE EXPLÍCITO DE LOS VICIOS O DEFECTOS
CONSTRUCTIVOS AL CONTRATISTA GENERAL DE LA OBRA, SIN PERJUICIO DEL DERECHO DE REPETICIÓN DE ÉSTE HACIA LOS
SUBCONTRATISTAS.

1.2.1.4.- El Director de Obra

1.1.3.5.- Plazo de garantía

Es el agente que, formando parte de la dirección facultativa, dirige el desarrollo de la obra en los aspectos técnicos, estéticos, urbanísticos y
medioambientales, de conformidad con el proyecto que la define, la licencia de edificación y demás autorizaciones preceptivas, y las condiciones del
contrato, con el objeto de asegurar su adecuación al fin propuesto.

El plazo de garantía deberá estipularse en el contrato privado y, en cualquier caso, nunca deberá ser inferior a seis meses

Podrán dirigir las obras de los proyectos parciales otros técnicos, bajo la coordinación del Director de Obra.

1.1.3.6.- Conservación de las obras recibidas provisionalmente

1.2.1.5.- El Director de la Ejecución de la Obra

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisional y definitiva, correrán a cargo y cuenta del
Contratista.

Es el agente que, formando parte de la Dirección Facultativa, asume la función técnica de dirigir la Ejecución Material de la Obra y de controlar
cualitativa y cuantitativamente la construcción y calidad de lo edificado. Para ello es requisito indispensable el estudio y análisis previo del proyecto
de ejecución una vez redactado por el Arquitecto, procediendo a solicitarle, con antelación al inicio de las obras, todas aquellas aclaraciones,
subsanaciones o documentos complementarios que, dentro de su competencia y atribuciones legales, estimare necesarios para poder dirigir de
manera solvente la ejecución de las mismas.

Si el edificio fuese ocupado o utilizado antes de la recepción definitiva, la guardería, limpieza y reparaciones ocasionadas por el uso correrán a cargo
de la Propiedad y las reparaciones por vicios de obra o por defectos en las instalaciones, serán a cargo del Contratista.

1.2.1.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

1.2.7.2.- El Proyectista

Son entidades de control de calidad de la edificación aquéllas capacitadas para prestar asistencia técnica en la verificación de la calidad del proyecto,
de los materiales y de la ejecución de la obra y sus instalaciones de acuerdo con el proyecto y la normativa aplicable.

Redactar el proyecto por encargo del Promotor, con sujeción a la normativa urbanística y técnica en vigor y conteniendo la documentación necesaria
para tramitar tanto la licencia de obras y demás permisos administrativos -proyecto básico- como para ser interpretada y poder ejecutar totalmente la
obra, entregando al Promotor las copias autorizadas correspondientes, debidamente visadas por su colegio profesional.

Son laboratorios de ensayos para el control de calidad de la edificación los capacitados para prestar asistencia técnica, mediante la realización de
ensayos o pruebas de servicio de los materiales, sistemas o instalaciones de una obra de edificación.

1.2.1.7.- Los suministradores de productos
Se consideran suministradores de productos los fabricantes, almacenistas, importadores o vendedores de productos de construcción.
Se entiende por producto de construcción aquel que se fabrica para su incorporación permanente en una obra, incluyendo materiales, elementos
semielaborados, componentes y obras o parte de las mismas, tanto terminadas como en proceso de ejecución.

1.2.2.- Agentes que intervienen en la obra según Ley 38/1999 (L.O.E.)
La relación de agentes intervinientes se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

1.2.3.- Agentes en materia de seguridad y salud según R.D. 1627/1997

Definir el concepto global del proyecto de ejecución con el nivel de detalle gráfico y escrito suficiente y calcular los elementos fundamentales del
edificio, en especial la cimentación y la estructura. Concretar en el Proyecto el emplazamiento de cuartos de máquinas, de contadores, hornacinas,
espacios asignados para subida de conductos, reservas de huecos de ventilación, alojamiento de sistemas de telecomunicación y, en general, de
aquellos elementos necesarios en el edificio para facilitar las determinaciones concretas y especificaciones detalladas que son cometido de los
proyectos parciales, debiendo éstos adaptarse al Proyecto de Ejecución, no pudiendo contravenirlo en modo alguno. Deberá entregarse
necesariamente un ejemplar del proyecto complementario al Arquitecto antes del inicio de las obras o instalaciones correspondientes.
Acordar con el Promotor la contratación de colaboraciones parciales de otros técnicos profesionales.
Facilitar la colaboración necesaria para que se produzca la adecuada coordinación con los proyectos parciales exigibles por la legislación o la
normativa vigente y que sea necesario incluir para el desarrollo adecuado del proceso edificatorio, que deberán ser redactados por técnicos
competentes, bajo su responsabilidad y suscritos por persona física. Los proyectos parciales serán aquellos redactados por otros técnicos cuya
competencia puede ser distinta e incompatible con las competencias del Arquitecto y, por tanto, de exclusiva responsabilidad de éstos.

1.2.4.- Agentes en materia de gestión de residuos según R.D. 105/2008

Elaborar aquellos proyectos parciales o estudios complementarios exigidos por la legislación vigente en los que es legalmente competente para su
redacción, excepto declinación expresa del Arquitecto y previo acuerdo con el Promotor, pudiendo exigir la compensación económica en concepto de
cesión de derechos de autor y de la propiedad intelectual si se tuviera que entregar a otros técnicos, igualmente competentes para realizar el trabajo,
documentos o planos del proyecto por él redactado, en soporte papel o informático.

La relación de agentes intervinientes en materia de gestión de residuos, se encuentra en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición.

Ostentar la propiedad intelectual de su trabajo, tanto de la documentación escrita como de los cálculos de cualquier tipo, así como de los planos
contenidos en la totalidad del proyecto y cualquiera de sus documentos complementarios.

1.2.5.- La Dirección Facultativa

1.2.7.3.- El Constructor o Contratista

En correspondencia con la L.O.E., la Dirección Facultativa está compuesta por la Dirección de Obra y la Dirección de Ejecución de la Obra. A la
Dirección Facultativa se integrará el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en fase de ejecución de la obra, en el caso de que se haya
adjudicado dicha misión a facultativo distinto de los anteriores.

Tener la capacitación profesional o titulación que habilita para el cumplimiento de las condiciones legalmente exigibles para actuar como constructor.

La relación de agentes intervinientes en materia de seguridad y salud se encuentra en la memoria descriptiva del proyecto.

Representa técnicamente los intereses del promotor durante la ejecución de la obra, dirigiendo el proceso de construcción en función de las
atribuciones profesionales de cada técnico participante.

1.2.6.- Visitas facultativas
Son las realizadas a la obra de manera conjunta o individual por cualquiera de los miembros que componen la Dirección Facultativa. La intensidad y
número de visitas dependerá de los cometidos que a cada agente le son propios, pudiendo variar en función de los requerimientos específicos y de la
mayor o menor exigencia presencial requerible al técnico al efecto en cada caso y según cada una de las fases de la obra. Deberán adaptarse al
proceso lógico de construcción, pudiendo los agentes ser o no coincidentes en la obra en función de la fase concreta que se esté desarrollando en
cada momento y del cometido exigible a cada cual.

1.2.7.- Obligaciones de los agentes intervinientes

Organizar los trabajos de construcción para cumplir con los plazos previstos, de acuerdo al correspondiente Plan de Obra, efectuando las
instalaciones provisionales y disponiendo de los medios auxiliares necesarios.
Elaborar, y exigir de cada subcontratista, un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dichos planes se incluirán, en su
caso, las propuestas de medidas alternativas de prevención propuestas, con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en el estudio o estudio básico.
Comunicar a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad y Salud al que se refiere el
artículo 7 del RD 1627/97 de 24 de octubre.
Adoptar todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos laborales y Seguridad y Salud que establece
la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y permanente de lo establecido en el
Estudio de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al personal del equipamiento de seguridad exigibles, así como
cumplir las órdenes efectuadas por el Coordinador en materia de Seguridad y Salud en la fase de Ejecución de la obra.

Las obligaciones de los agentes que intervienen en la edificación son las contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, del capítulo III de
la L.O.E. y demás legislación aplicable.

Supervisar de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su cargo y, en su
caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad personales o generales, por no estar
en las condiciones adecuadas.

1.2.7.1.- El Promotor

Examinar la documentación aportada por los técnicos redactores correspondientes, tanto del Proyecto de Ejecución como de los proyectos
complementarios, así como del Estudio de Seguridad y Salud, verificando que le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra
contratada o, en caso contrario, solicitando las aclaraciones pertinentes.

Ostentar sobre el solar la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar al Director de Obra, al Director de la
Ejecución de la Obra y al Contratista posteriores modificaciones del mismo que fueran imprescindibles para llevar a buen fin lo proyectado.
Elegir y contratar a los distintos agentes, con la titulación y capacitación profesional necesaria, que garanticen el cumplimiento de las condiciones
legalmente exigibles para realizar en su globalidad y llevar a buen fin el objeto de lo promovido, en los plazos estipulados y en las condiciones de
calidad exigibles mediante el cumplimiento de los requisitos básicos estipulados para los edificios.
Gestionar y hacerse cargo de las preceptivas licencias y demás autorizaciones administrativas procedentes que, de conformidad con la normativa
aplicable, conlleva la construcción de edificios, la urbanización que procediera en su entorno inmediato, la realización de obras que en ellos se
ejecuten y su ocupación.

Facilitar la labor de la Dirección Facultativa, suscribiendo el Acta de Replanteo, ejecutando las obras con sujeción al Proyecto de Ejecución que
deberá haber examinado previamente, a la legislación aplicable, a las Instrucciones del Arquitecto Director de Obra y del Director de la Ejecución
Material de la Obra, a fin de alcanzar la calidad exigida en el proyecto.
Efectuar las obras siguiendo los criterios al uso que son propios de la correcta construcción, que tiene la obligación de conocer y poner en práctica,
así como de las leyes generales de los materiales o lex artis, aún cuando éstos criterios no estuvieran específicamente reseñados en su totalidad en
la documentación de proyecto. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordina las tareas de los
subcontratistas.

Garantizar los daños materiales que el edificio pueda sufrir, para la adecuada protección de los intereses de los usuarios finales, en las condiciones
legalmente establecidas, asumiendo la responsabilidad civil de forma personal e individualizada, tanto por actos propios como por actos de otros
agentes por los que, con arreglo a la legislación vigente, se deba responder.

Disponer de los medios materiales y humanos que la naturaleza y entidad de la obra impongan, disponiendo del número adecuado de oficiales,
suboficiales y peones que la obra requiera en cada momento, bien por personal propio o mediante subcontratistas al efecto, procediendo a solapar
aquellos oficios en la obra que sean compatibles entre sí y que permitan acometer distintos trabajos a la vez sin provocar interferencias,
contribuyendo con ello a la agilización y finalización de la obra dentro de los plazos previstos.

La suscripción obligatoria de un seguro, de acuerdo a las normas concretas fijadas al efecto, que cubra los daños materiales que ocasionen en el
edificio el incumplimiento de las condiciones de habitabilidad en tres años o que afecten a la seguridad estructural en el plazo de diez años, con
especial mención a las viviendas individuales en régimen de autopromoción, que se regirán por lo especialmente legislado al efecto.

Ordenar y disponer en cada momento de personal suficiente a su cargo para que efectúe las actuaciones pertinentes para ejecutar las obras con
solvencia, diligentemente y sin interrupción, programándolas de manera coordinada con el Arquitecto Técnico o Aparejador, Director de Ejecución
Material de la Obra.

Contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud o Estudio Básico, en su caso, al igual que a los técnicos
coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D. 1627/97, de 24 de octubre, por el que se
establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de construcción.

Supervisar personalmente y de manera continuada y completa la marcha de las obras, que deberán transcurrir sin dilación y con adecuado orden y
concierto, así como responder directamente de los trabajos efectuados por sus trabajadores subordinados, exigiéndoles el continuo autocontrol de
los trabajos que efectúen, y ordenando la modificación de todas aquellas tareas que se presenten mal efectuadas.

Suscribir el acta de recepción final de las obras, una vez concluidas éstas, haciendo constar la aceptación de las obras, que podrá efectuarse con o
sin reservas y que deberá abarcar la totalidad de las obras o fases completas. En el caso de hacer mención expresa a reservas para la recepción,
deberán mencionarse de manera detallada las deficiencias y se deberá hacer constar el plazo en que deberán quedar subsanados los defectos
observados.

Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales utilizados y elementos constructivos, comprobando los preparados en obra y
rechazando, por iniciativa propia o por prescripción facultativa del Director de la Ejecución de la obra, los suministros de material o prefabricados que
no cuenten con las garantías, documentación mínima exigible o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación, debiendo recabar
de la Dirección Facultativa la información que necesite para cumplir adecuadamente su cometido.

Entregar al adquirente y usuario inicial, en su caso, el denominado Libro del Edificio que contiene el manual de uso y mantenimiento del mismo y
demás documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible por las Administraciones competentes.

Dotar de material, maquinaria y utillajes adecuados a los operarios que intervengan en la obra, para efectuar adecuadamente las instalaciones
necesarias y no menoscabar con la puesta en obra las características y naturaleza de los elementos constructivos que componen el edificio una vez
finalizado.

Poner a disposición del Arquitecto Técnico o Aparejador los medios auxiliares y personal necesario para efectuar las pruebas pertinentes para el
Control de Calidad, recabando de dicho técnico el plan a seguir en cuanto a las tomas de muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones
necesarias.
Cuidar de que el personal de la obra guarde el debido respeto a la Dirección Facultativa.
Auxiliar al Director de la Ejecución de la Obra en los actos de replanteo y firmar posteriormente y una vez finalizado éste, el acta correspondiente de
inicio de obra, así como la de recepción final.
Facilitar a los Arquitectos Directores de Obra los datos necesarios para la elaboración de la documentación final de obra ejecutada.
Suscribir las garantías de obra que se señalan en el Artículo 19 de la Ley de Ordenación de la Edificación y que, en función de su naturaleza,
alcanzan períodos de 1 año (daños por defectos de terminación o acabado de las obras), 3 años (daños por defectos o vicios de elementos
constructivos o de instalaciones que afecten a la habitabilidad) o 10 años (daños en cimentación o estructura que comprometan directamente la
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio).

1.2.7.4.- El Director de Obra
Dirigir la obra coordinándola con el Proyecto de Ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y estética a los agentes intervinientes en
el proceso constructivo.
Detener la obra por causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias, dando cuenta
inmediata al Promotor.
Redactar las modificaciones, ajustes, rectificaciones o planos complementarios que se precisen para el adecuado desarrollo de las obras. Es facultad
expresa y única la redacción de aquellas modificaciones o aclaraciones directamente relacionadas con la adecuación de la cimentación y de la
estructura proyectadas a las características geotécnicas del terreno; el cálculo o recálculo del dimensionado y armado de todos y cada uno de los
elementos principales y complementarios de la cimentación y de la estructura vertical y horizontal; los que afecten sustancialmente a la distribución
de espacios y las soluciones de fachada y cubierta y dimensionado y composición de huecos, así como la modificación de los materiales previstos.
Asesorar al Director de la Ejecución de la Obra en aquellas aclaraciones y dudas que pudieran acontecer para el correcto desarrollo de la misma, en
lo que respecta a las interpretaciones de las especificaciones de proyecto.
Asistir a las obras a fin de resolver las contingencias que se produzcan para asegurar la correcta interpretación y ejecución del proyecto, así como
impartir las soluciones aclaratorias que fueran necesarias, consignando en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que se
estimara oportunas reseñar para la correcta interpretación de lo proyectado, sin perjuicio de efectuar todas las aclaraciones y órdenes verbales que
estimare oportuno.
Firmar el Acta de replanteo o de comienzo de obra y el Certificado Final de Obra, así como firmar el visto bueno de las certificaciones parciales
referidas al porcentaje de obra efectuada y, en su caso y a instancias del Promotor, la supervisión de la documentación que se le presente relativa a
las unidades de obra realmente ejecutadas previa a su liquidación final, todo ello con los visados que en su caso fueran preceptivos.
Informar puntualmente al Promotor de aquellas modificaciones sustanciales que, por razones técnicas o normativas, conllevan una variación de lo
construido con respecto al proyecto básico y de ejecución y que afecten o puedan afectar al contrato suscrito entre el promotor y los destinatarios
finales de las viviendas.
Redactar la documentación final de obra, en lo que respecta a la documentación gráfica y escrita del proyecto ejecutado, incorporando las
modificaciones efectuadas. Para ello, los técnicos redactores de proyectos y/o estudios complementarios deberán obligatoriamente entregarle la
documentación final en la que se haga constar el estado final de las obras y/o instalaciones por ellos redactadas, supervisadas y realmente
ejecutadas, siendo responsabilidad de los firmantes la veracidad y exactitud de los documentos presentados.
Al Proyecto Final de Obra se anexará el Acta de Recepción Final; la relación identificativa de los agentes que han intervenido en el proceso de
edificación, incluidos todos los subcontratistas y oficios intervinientes; las instrucciones de Uso y Mantenimiento del Edificio y de sus instalaciones, de
conformidad con la normativa que le sea de aplicación.
La documentación a la que se hace referencia en los dos apartados anteriores es parte constituyente del Libro del Edificio y el Promotor deberá
entregar una copia completa a los usuarios finales del mismo que, en el caso de edificios de viviendas plurifamiliares, se materializa en un ejemplar
que deberá ser custodiado por el Presidente de la Comunidad de Propietarios o por el Administrador, siendo éstos los responsables de divulgar al
resto de propietarios su contenido y de hacer cumplir los requisitos de mantenimiento que constan en la citada documentación.

Comprobar los replanteos, los materiales, hormigones y demás productos suministrados, exigiendo la presentación de los oportunos certificados de
idoneidad de los mismos.
Verificar la correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, extendiéndose dicho cometido a todos los
elementos de cimentación y estructura horizontal y vertical, con comprobación de sus especificaciones concretas de dimensionado de elementos,
tipos de viguetas y adecuación a ficha técnica homologada, diámetros nominales, longitudes de anclaje y adecuados solape y doblado de barras.
Observancia de los tiempos de encofrado y desencofrado de vigas, pilares y forjados señalados por la Instrucción del Hormigón vigente y de
aplicación.
Comprobación del correcto dimensionado de rampas y escaleras y de su adecuado trazado y replanteo con acuerdo a las pendientes, desniveles
proyectados y al cumplimiento de todas las normativas que son de aplicación; a dimensiones parciales y totales de elementos, a su forma y
geometría específica, así como a las distancias que deben guardarse entre ellos, tanto en horizontal como en vertical.
Verificación de la adecuada puesta en obra de fábricas y cerramientos, a su correcta y completa trabazón y, en general, a lo que atañe a la ejecución
material de la totalidad de la obra y sin excepción alguna, de acuerdo a los criterios y leyes de los materiales y de la correcta construcción (lex artis) y
a las normativas de aplicación.
Asistir a la obra con la frecuencia, dedicación y diligencia necesarias para cumplir eficazmente la debida supervisión de la ejecución de la misma en
todas sus fases, desde el replanteo inicial hasta la total finalización del edificio, dando las órdenes precisas de ejecución al Contratista y, en su caso,
a los subcontratistas.
Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas que considerara oportuno reseñar para la correcta ejecución material de
las obras.
Supervisar posteriormente el correcto cumplimiento de las órdenes previamente efectuadas y la adecuación de lo realmente ejecutado a lo ordenado
previamente.
Verificar el adecuado trazado de instalaciones, conductos, acometidas, redes de evacuación y su dimensionado, comprobando su idoneidad y ajuste
tanto a la especificaciones del proyecto de ejecución como de los proyectos parciales, coordinando dichas actuaciones con los técnicos redactores
correspondientes.
Detener la Obra si, a su juicio, existiera causa grave y justificada, que se deberá hacer constar necesariamente en el Libro de Ordenes y Asistencias,
dando cuenta inmediata a los Arquitectos Directores de Obra que deberán necesariamente corroborarla para su plena efectividad, y al Promotor.
Supervisar las pruebas pertinentes para el Control de Calidad, respecto a lo especificado por la normativa vigente, en cuyo cometido y obligaciones
tiene legalmente competencia exclusiva, programando bajo su responsabilidad y debidamente coordinado y auxiliado por el Contratista, las tomas de
muestras, traslados, ensayos y demás actuaciones necesarias de elementos estructurales, así como las pruebas de estanqueidad de fachadas y de
sus elementos, de cubiertas y sus impermeabilizaciones, comprobando la eficacia de las soluciones.
Informar con prontitud a los Arquitectos Directores de Obra de los resultados de los Ensayos de Control conforme se vaya teniendo conocimiento de
los mismos, proponiéndole la realización de pruebas complementarias en caso de resultados adversos.
Tras la oportuna comprobación, emitir las certificaciones parciales o totales relativas a las unidades de obra realmente ejecutadas, con los visados
que en su caso fueran preceptivos.
Colaborar activa y positivamente con los restantes agentes intervinientes, sirviendo de nexo de unión entre éstos, el Contratista, los Subcontratistas y
el personal de la obra.
Elaborar y suscribir responsablemente la documentación final de obra relativa a los resultados del Control de Calidad y, en concreto, a aquellos
ensayos y verificaciones de ejecución de obra realizados bajo su supervisión relativos a los elementos de la cimentación, muros y estructura, a las
pruebas de estanqueidad y escorrentía de cubiertas y de fachadas, a las verificaciones del funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y
desagües de pluviales y demás aspectos señalados en la normativa de Control de Calidad.
Suscribir conjuntamente el Certificado Final de Obra, acreditando con ello su conformidad a la correcta ejecución de las obras y a la comprobación y
verificación positiva de los ensayos y pruebas realizadas.
Si se hiciera caso omiso de las órdenes efectuadas por el Arquitecto Técnico, Director de la Ejecución de las Obras, se considerara como falta grave
y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella trabajan, podrá acudir a las
autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y económicas.

Además de todas las facultades que corresponden al Arquitecto Director de Obra, expresadas en los artículos precedentes, es misión específica suya
la dirección mediata, denominada alta dirección en lo que al cumplimiento de las directrices generales del proyecto se refiere, y a la adecuación de lo
construido a éste.

1.2.7.6.- Las entidades y los laboratorios de control de calidad de la edificación

Cabe señalar expresamente que la resistencia al cumplimiento de las órdenes de los Arquitectos Directores de Obra en su labor de alta dirección se
considerará como falta grave y, en caso de que, a su juicio, el incumplimiento de lo ordenado pusiera en peligro la obra o las personas que en ella
trabajan, podrá recusar al Contratista y/o acudir a las autoridades judiciales, siendo responsable el Contratista de las consecuencias legales y
económicas.

Justificar la capacidad suficiente de medios materiales y humanos necesarios para realizar adecuadamente los trabajos contratados, en su caso, a
través de la correspondiente acreditación oficial otorgada por las Comunidades Autónomas con competencia en la materia.

1.2.7.5.- El Director de la Ejecución de la Obra
Corresponde al Arquitecto Técnico o Aparejador, según se establece en el Artículo 13 de la LOE y demás legislación vigente al efecto, las
atribuciones competenciales y obligaciones que se señalan a continuación:
La Dirección inmediata de la Obra.
Verificar personalmente la recepción a pié de obra, previo a su acopio o colocación definitiva, de todos los productos y materiales suministrados
necesarios para la ejecución de la obra, comprobando que se ajustan con precisión a las determinaciones del proyecto y a las normas exigibles de
calidad, con la plena potestad de aceptación o rechazo de los mismos en caso de que lo considerase oportuno y por causa justificada, ordenando la
realización de pruebas y ensayos que fueran necesarios.
Dirigir la ejecución material de la obra de acuerdo con las especificaciones de la memoria y de los planos del Proyecto, así como, en su caso, con las
instrucciones complementarias necesarias que recabara del Director de Obra.
Anticiparse con la antelación suficiente a las distintas fases de la puesta en obra, requiriendo las aclaraciones al Arquitecto o Arquitectos Directores
de Obra que fueran necesarias y planificando de manera anticipada y continuada con el Contratista principal y los subcontratistas los trabajos a
efectuar.

Prestar asistencia técnica y entregar los resultados de su actividad al agente autor del encargo y, en todo caso, al director de la ejecución de las
obras.

1.2.7.7.- Los suministradores de productos
Realizar las entregas de los productos de acuerdo con las especificaciones del pedido, respondiendo de su origen, identidad y calidad, así como del
cumplimiento de las exigencias que, en su caso, establezca la normativa técnica aplicable.
Facilitar, cuando proceda, las instrucciones de uso y mantenimiento de los productos suministrados, así como las garantías de calidad
correspondientes, para su inclusión en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.7.8.- Los propietarios y los usuarios
Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar
y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.
Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las
instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.2.8.- Documentación final de obra: Libro del Edificio

1.3.4.3.- Devolución de la fianza en el caso de efectuarse recepciones parciales

De acuerdo al Artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación, una vez finalizada la obra, el proyecto con la incorporación, en su caso, de las
modificaciones debidamente aprobadas, será facilitado al promotor por el Director de Obra para la formalización de los correspondientes trámites
administrativos.

Si el Promotor, con la conformidad del Director de Obra, accediera a hacer recepciones parciales, tendrá derecho el Contratista a que se le devuelva
la parte proporcional de la fianza.

A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los agentes que han intervenido durante el proceso
de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le
sea de aplicación.

1.3.5.- De los precios
El objetivo principal de la elaboración del presupuesto es anticipar el coste del proceso de construir la obra. Descompondremos el presupuesto en
unidades de obra, componente menor que se contrata y certifica por separado, y basándonos en esos precios, calcularemos el presupuesto.

Toda la documentación a que hacen referencia los apartados anteriores, que constituirá el Libro del Edificio, será entregada a los usuarios finales
del edificio.

1.3.5.1.- Precio básico

1.2.8.1.- Los propietarios y los usuarios

Es el precio por unidad (ud, m, kg, etc.) de un material dispuesto a pie de obra, (incluido su transporte a obra, descarga en obra, embalajes, etc.) o el
precio por hora de la maquinaria y de la mano de obra.

Son obligaciones de los propietarios conservar en buen estado la edificación mediante un adecuado uso y mantenimiento, así como recibir, conservar
y transmitir la documentación de la obra ejecutada y los seguros y garantías con que ésta cuente.

1.3.5.2.- Precio unitario

Son obligaciones de los usuarios sean o no propietarios, la utilización adecuada de los edificios o de parte de los mismos de conformidad con las
instrucciones de uso y mantenimiento contenidas en la documentación de la obra ejecutada.

1.3.- Disposiciones Económicas
1.3.1.- Definición
Las condiciones económicas fijan el marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra. Tienen un carácter subsidiario respecto al
contrato de obra, establecido entre las partes que intervienen, Promotor y Contratista, que es en definitiva el que tiene validez.

1.3.2.- Contrato de obra
Se aconseja que se firme el contrato de obra, entre el Promotor y el Contratista, antes de iniciarse las obras, evitando en lo posible la realización de
la obra por administración. A la Dirección Facultativa (Director de Obra y Director de Ejecución de la Obra) se le facilitará una copia del contrato de
obra, para poder certificar en los términos pactados.
Sólo se aconseja contratar por administración aquellas partidas de obra irrelevantes y de difícil cuantificación, o cuando se desee un acabado muy
esmerado.
El contrato de obra deberá prever las posibles interpretaciones y discrepancias que pudieran surgir entre las partes, así como garantizar que la
Dirección Facultativa pueda, de hecho, COORDINAR, DIRIGIR y CONTROLAR la obra, por lo que es conveniente que se especifiquen y determinen
con claridad, como mínimo, los siguientes puntos:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentos a aportar por el Contratista.
Condiciones de ocupación del solar e inicio de las obras.
Determinación de los gastos de enganches y consumos.
Responsabilidades y obligaciones del Contratista: Legislación laboral.
Responsabilidades y obligaciones del Promotor.
Presupuesto del Contratista.
Revisión de precios (en su caso).
Forma de pago: Certificaciones.
Retenciones en concepto de garantía (nunca menos del 5%).
Plazos de ejecución: Planning.
Retraso de la obra: Penalizaciones.
Recepción de la obra: Provisional y definitiva.
Litigio entre las partes.

Dado que este Pliego de Condiciones Económicas es complemento del contrato de obra, en caso de que no exista contrato de obra alguno entre las
partes se le comunicará a la Dirección Facultativa, que pondrá a disposición de las partes el presente Pliego de Condiciones Económicas que podrá
ser usado como base para la redacción del correspondiente contrato de obra.

1.3.3.- Criterio General
Todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción, definidos en la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (L.O.E.), tienen
derecho a percibir puntualmente las cantidades devengadas por su correcta actuación con arreglo a las condiciones contractualmente establecidas,
pudiendo exigirse recíprocamente las garantías suficientes para el cumplimiento diligente de sus obligaciones de pago.

1.3.4.- Fianzas

Es el precio de una unidad de obra que obtendremos como suma de los siguientes costes:
• Costes directos: calculados como suma de los productos "precio básico x cantidad" de la mano de obra, maquinaria y materiales que
intervienen en la ejecución de la unidad de obra.
• Medios auxiliares: Costes directos complementarios, calculados en forma porcentual como porcentaje de otros componentes, debido a que
representan los costes directos que intervienen en la ejecución de la unidad de obra y que son de difícil cuantificación. Son diferentes para
cada unidad de obra.
• Costes indirectos: aplicados como un porcentaje de la suma de los costes directos y medios auxiliares, igual para cada unidad de obra debido a
que representan los costes de los factores necesarios para la ejecución de la obra que no se corresponden a ninguna unidad de obra en
concreto.
En relación a la composición de los precios, el vigente Reglamento general de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre) establece que la composición y el cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se base en la determinación
de los costes directos e indirectos precisos para su ejecución, sin incorporar, en ningún caso, el importe del Impuesto sobre el Valor Añadido que
pueda gravar las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizados.
Considera costes directos:
• La mano de obra que interviene directamente en la ejecución de la unidad de obra.
• Los materiales, a los precios resultantes a pie de obra, que quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su
ejecución.
• Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tengan lugar por el accionamiento o funcionamiento de la maquinaria e instalaciones
utilizadas en la ejecución de la unidad de obra.
• Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria e instalaciones anteriormente citadas.
Deben incluirse como costes indirectos:
Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros,
laboratorio, etc., los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos. Todos estos gastos, excepto aquéllos
que se reflejen en el presupuesto valorados en unidades de obra o en partidas alzadas, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos, igual para
todas las unidades de obra, que adoptará, en cada caso, el autor del proyecto a la vista de la naturaleza de la obra proyectada, de la importancia de
su presupuesto y de su previsible plazo de ejecución.
Las características técnicas de cada unidad de obra, en las que se incluyen todas las especificaciones necesarias para su correcta ejecución, se
encuentran en el apartado de 'Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra', junto a la descripción del proceso de ejecución de la
unidad de obra.
Si en la descripción del proceso de ejecución de la unidad de obra no figurase alguna operación necesaria para su correcta ejecución, se entiende
que está incluida en el precio de la unidad de obra, por lo que no supondrá cargo adicional o aumento de precio de la unidad de obra contratada.
Para mayor aclaración, se exponen algunas operaciones o trabajos, que se entiende que siempre forman parte del proceso de ejecución de las
unidades de obra:
•
•
•
•
•
•

El transporte y movimiento vertical y horizontal de los materiales en obra, incluso carga y descarga de los camiones.
Eliminación de restos, limpieza final y retirada de residuos a vertedero de obra.
Transporte de escombros sobrantes a vertedero autorizado.
Montaje, comprobación y puesta a punto.
Las correspondientes legalizaciones y permisos en instalaciones.
Maquinaria, andamiajes y medios auxiliares necesarios.

Trabajos que se considerarán siempre incluidos y para no ser reiterativos no se especifican en cada una de las unidades de obra.

El Contratista presentará una fianza con arreglo al procedimiento que se estipule en el contrato de obra:

1.3.5.3.- Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
1.3.4.1.- Ejecución de trabajos con cargo a la fianza

Es el resultado de la suma de los precios unitarios de las diferentes unidades de obra que la componen.

Si el contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en
nombre y representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe
con la fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para
cubrir el importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.

Se denomina Presupuesto de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los productos del número de cada unidad de obra por su precio
unitario y de las partidas alzadas. Es decir, el coste de la obra sin incluir los gastos generales, el beneficio industrial y el impuesto sobre el valor
añadido.

1.3.4.2.- Devolución de las fianzas

1.3.5.4.- Precios contradictorios

La fianza recibida será devuelta al Contratista en un plazo establecido en el contrato de obra, una vez firmada el Acta de Recepción Definitiva de la
obra. El Promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas causadas por la ejecución de la obra, tales como
salarios, suministros y subcontratos.

Sólo se producirán precios contradictorios cuando el Promotor, por medio del Director de Obra, decida introducir unidades o cambios de calidad en
alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.
El Contratista siempre estará obligado a efectuar los cambios indicados.

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Director de Obra y el Contratista antes de comenzar la ejecución de los
trabajos y en el plazo que determine el contrato de obra o, en su defecto, antes de quince días hábiles desde que se le comunique fehacientemente
al Director de Obra. Si subsiste la diferencia, se acudirá, en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto y, en
segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad.

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere. Si la Dirección Facultativa lo exigiera, las
certificaciones se extenderán a origen.

Los contradictorios que hubiese se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato de obra. Nunca se tomará para la valoración de
los correspondientes precios contradictorios la fecha de la ejecución de la unidad de obra en cuestión.

Cuando el Contratista, incluso con la autorización del Director de Obra, emplease materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que
el señalado en el proyecto o sustituyese una clase de fábrica por otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones
cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin solicitársela, cualquier otra modificación que sea beneficiosa a juicio de la Dirección
Facultativa, no tendrá derecho más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese construido la obra con estricta sujeción
a la proyectada y contratada o adjudicada.

1.3.5.5.- Reclamación de aumento de precios
Si el Contratista, antes de la firma del contrato de obra, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de
error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las
obras.

1.3.7.3.- Mejora de obras libremente ejecutadas

1.3.7.4.- Abono de trabajos presupuestados con partida alzada

1.3.5.6.- Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

El abono de los trabajos presupuestados en partida alzada se efectuará previa justificación por parte del Contratista. Para ello, el Director de Obra
indicará al Contratista, con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha cuenta.

En ningún caso podrá alegar el Contratista los usos y costumbres locales respecto de la aplicación de los precios o de la forma de medir las unidades
de obra ejecutadas. Se estará a lo previsto en el Presupuesto y en el criterio de medición en obra recogido en el Pliego.

1.3.7.5.- Abono de trabajos especiales no contratados

1.3.5.7.- De la revisión de los precios contratados

Cuando fuese preciso efectuar cualquier tipo de trabajo de índole especial u ordinaria que, por no estar contratado, no sea de cuenta del Contratista,
y si no se contratasen con tercera persona, tendrá el Contratista la obligación de realizarlos y de satisfacer los gastos de toda clase que ocasionen,
los cuales le serán abonados por la Propiedad por separado y en las condiciones que se estipulen en el contrato de obra.

El presupuesto presentado por el Contratista se entiende que es cerrado, por lo que no se aplicará revisión de precios.
Sólo se procederá a efectuar revisión de precios cuando haya quedado explícitamente determinado en el contrato de obra entre el Promotor y el
Contratista.

1.3.5.8.- Acopio de materiales
El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que el Promotor ordene por escrito.
Los materiales acopiados, una vez abonados por el propietario, son de la exclusiva propiedad de éste, siendo el Contratista responsable de su
guarda y conservación.

1.3.6.- Obras por administración

1.3.7.6.- Abono de trabajos ejecutados durante el plazo de garantía
Efectuada la recepción provisional, y si durante el plazo de garantía se hubieran ejecutado trabajos cualesquiera, para su abono se procederá así:
• Si los trabajos que se realicen estuvieran especificados en el Proyecto, y sin causa justificada no se hubieran realizado por el Contratista a su
debido tiempo, y el Director de obra exigiera su realización durante el plazo de garantía, serán valorados a los precios que figuren en el
Presupuesto y abonados de acuerdo con lo establecido en el presente Pliego de Condiciones, sin estar sujetos a revisión de precios.
• Si se han ejecutado trabajos precisos para la reparación de desperfectos ocasionados por el uso del edificio, por haber sido éste utilizado
durante dicho plazo por el Promotor, se valorarán y abonarán a los precios del día, previamente acordados.
• Si se han ejecutado trabajos para la reparación de desperfectos ocasionados por deficiencia de la construcción o de la calidad de los
materiales, nada se abonará por ellos al Contratista.

Se denominan "Obras por administración" aquellas en las que las gestiones que se precisan para su realización las lleva directamente el Promotor,
bien por sí mismo, por un representante suyo o por mediación de un Contratista.

1.3.8.- Indemnizaciones Mutuas

Las obras por administración se clasifican en dos modalidades:

1.3.8.1.- Indemnización por retraso del plazo de terminación de las obras

• Obras por administración directa.
• Obras por administración delegada o indirecta.

Si, por causas imputables al Contratista, las obras sufrieran un retraso en su finalización con relación al plazo de ejecución previsto, el Promotor
podrá imponer al Contratista, con cargo a la última certificación, las penalizaciones establecidas en el contrato, que nunca serán inferiores al perjuicio
que pudiera causar el retraso de la obra.

Según la modalidad de contratación, en el contrato de obra se regulará:
•
•
•
•

Su liquidación.
El abono al Contratista de las cuentas de administración delegada.
Las normas para la adquisición de los materiales y aparatos.
Responsabilidades del Contratista en la contratación por administración en general y, en particular, la debida al bajo rendimiento de los obreros.

1.3.8.2.- Demora de los pagos por parte del Promotor
Se regulará en el contrato de obra las condiciones a cumplir por parte de ambos.

1.3.9.- Varios

1.3.7.- Valoración y abono de los trabajos

1.3.9.1.- Mejoras, aumentos y/o reducciones de obra

1.3.7.1.- Forma y plazos de abono de las obras

Sólo se admitirán mejoras de obra, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ejecución de los trabajos nuevos o que mejoren la
calidad de los contratados, así como de los materiales y maquinaria previstos en el contrato.

Se realizará por certificaciones de obra y se recogerán las condiciones en el contrato de obra establecido entre las partes que intervienen (Promotor y
Contratista) que, en definitiva, es el que tiene validez.
Los pagos se efectuarán por la propiedad en los plazos previamente establecidos en el contrato de obra, y su importe corresponderá precisamente al
de las certificaciones de la obra conformadas por el Director de Ejecución de la Obra, en virtud de las cuáles se verifican aquéllos.
El Director de Ejecución de la Obra realizará, en la forma y condiciones que establezca el criterio de medición en obra incorporado en las
Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra, la medición de las unidades de obra ejecutadas durante el período de tiempo anterior,
pudiendo el Contratista presenciar la realización de tales mediciones.
Para las obras o partes de obra que, por sus dimensiones y características, hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista está
obligado a avisar al Director de Ejecución de la Obra con la suficiente antelación, a fin de que éste pueda realizar las correspondientes mediciones y
toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya conformidad suscribirá el Contratista.
A falta de aviso anticipado, cuya existencia corresponde probar al Contratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones del Promotor sobre el
particular.

1.3.7.2.- Relaciones valoradas y certificaciones

Sólo se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, en el caso que el Director de Obra haya ordenado por escrito la ampliación de las
contratadas como consecuencia de observar errores en las mediciones de proyecto.
En ambos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes
totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o maquinaria ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o
aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades contratadas.
Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Director de Obra introduzca innovaciones que supongan una reducción en los importes de
las unidades de obra contratadas.

1.3.9.2.- Unidades de obra defectuosas
Las obras defectuosas no se valorarán.

1.3.9.3.- Seguro de las obras
El Contratista está obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.

En los plazos fijados en el contrato de obra entre el Promotor y el Contratista, éste último formulará una relación valorada de las obras ejecutadas
durante las fechas previstas, según la medición practicada por el Director de Ejecución de la Obra.

1.3.9.4.- Conservación de la obra

Las certificaciones de obra serán el resultado de aplicar, a la cantidad de obra realmente ejecutada, los precios contratados de las unidades de obra.
Sin embargo, los excesos de obra realizada en unidades, tales como excavaciones y hormigones, que sean imputables al Contratista, no serán
objeto de certificación alguna.

1.3.9.5.- Uso por el Contratista de edificio o bienes del Promotor

El Contratista está obligado a conservar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución, hasta la recepción definitiva.

No podrá el Contratista hacer uso de edificio o bienes del Promotor durante la ejecución de las obras sin el consentimiento del mismo.
Los pagos se efectuarán por el Promotor en los plazos previamente establecidos, y su importe corresponderá al de las certificaciones de obra,
conformadas por la Dirección Facultativa. Tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones
que se deriven de la Liquidación Final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones parciales la aceptación, la aprobación, ni la recepción de las
obras que comprenden.

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como por resolución del contrato, está obligado a dejarlo
desocupado y limpio en el plazo que se estipule en el contrato de obra.

1.3.9.6.- Pago de arbitrios
El pago de impuestos y arbitrios en general, municipales o de otro origen, sobre vallas, alumbrado, etc., cuyo abono debe hacerse durante el tiempo
de ejecución de las obras y por conceptos inherentes a los propios trabajos que se realizan, correrán a cargo del Contratista, siempre que en el
contrato de obra no se estipule lo contrario.

1.3.10.- Retenciones en concepto de garantía
Del importe total de las certificaciones se descontará un porcentaje, que se retendrá en concepto de garantía. Este valor no deberá ser nunca menor
del cinco por cien (5%) y responderá de los trabajos mal ejecutados y de los perjuicios que puedan ocasionarle al Promotor.
Esta retención en concepto de garantía quedará en poder del Promotor durante el tiempo designado como PERIODO DE GARANTÍA, pudiendo ser
dicha retención, "en metálico" o mediante un aval bancario que garantice el importe total de la retención.
Si el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos precisos para ultimar la obra en las condiciones contratadas, el Director de Obra, en
representación del Promotor, los ordenará ejecutar a un tercero, o podrá realizarlos directamente por administración, abonando su importe con la
fianza depositada, sin perjuicio de las acciones a que tenga derecho el Promotor, en el caso de que el importe de la fianza no bastase para cubrir el
importe de los gastos efectuados en las unidades de obra que no fuesen de recibo.
La fianza retenida en concepto de garantía será devuelta al Contratista en el plazo estipulado en el contrato, una vez firmada el Acta de Recepción
Definitiva de la obra. El promotor podrá exigir que el Contratista le acredite la liquidación y finiquito de sus deudas atribuibles a la ejecución de la
obra, tales como salarios, suministros o subcontratos.

1.3.11.- Plazos de ejecución: Planning de obra
En el contrato de obra deberán figurar los plazos de ejecución y entregas, tanto totales como parciales. Además, será conveniente adjuntar al
respectivo contrato un Planning de la ejecución de la obra donde figuren de forma gráfica y detallada la duración de las distintas partidas de obra que
deberán conformar las partes contratantes.

1.3.12.- Liquidación económica de las obras
Simultáneamente al libramiento de la última certificación, se procederá al otorgamiento del Acta de Liquidación Económica de las obras, que deberán
firmar el Promotor y el Contratista. En este acto se dará por terminada la obra y se entregarán, en su caso, las llaves, los correspondientes boletines
debidamente cumplimentados de acuerdo a la Normativa Vigente, así como los proyectos Técnicos y permisos de las instalaciones contratadas.
Dicha Acta de Liquidación Económica servirá de Acta de Recepción Provisional de las obras, para lo cual será conformada por el Promotor, el
Contratista, el Director de Obra y el Director de Ejecución de la Obra, quedando desde dicho momento la conservación y custodia de las mismas a
cargo del Promotor.
La citada recepción de las obras, provisional y definitiva, queda regulada según se describe en las Disposiciones Generales del presente Pliego.

1.3.13.- Liquidación final de la obra
Entre el Promotor y Contratista, la liquidación de la obra deberá hacerse de acuerdo con las certificaciones conformadas por la Dirección de Obra. Si
la liquidación se realizara sin el visto bueno de la Dirección de Obra, ésta sólo mediará, en caso de desavenencia o desacuerdo, en el recurso ante
los Tribunales.

2.- PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1.- Prescripciones sobre los materiales

• el número de la norma armonizada y en caso de verse afectada por varias los números de todas ellas
• la designación del producto, su uso previsto y su designación normalizada
• información adicional que permita identificar las características del producto atendiendo a sus especificaciones técnicas

Para facilitar la labor a realizar, por parte del Director de la Ejecución de la Obra, para el control de recepción en obra de los productos, equipos y
sistemas que se suministren a la obra de acuerdo con lo especificado en el artículo 7.2. del CTE, en el presente proyecto se especifican las
características técnicas que deberán cumplir los productos, equipos y sistemas suministrados.

Las inscripciones complementarias del marcado CE no tienen por qué tener un formato, tipo de letra, color o composición especial, debiendo cumplir
únicamente las características reseñadas anteriormente para el símbolo.

Los productos, equipos y sistemas suministrados deberán cumplir las condiciones que sobre ellos se especifican en los distintos documentos que
componen el Proyecto. Asimismo, sus calidades serán acordes con las distintas normas que sobre ellos estén publicadas y que tendrán un carácter
de complementariedad a este apartado del Pliego. Tendrán preferencia en cuanto a su aceptabilidad aquellos materiales que estén en posesión de
Documento de Idoneidad Técnica que avale sus cualidades, emitido por Organismos Técnicos reconocidos.

La opción PND es una clase que puede ser considerada si al menos un estado miembro no tiene requisitos legales para una determinada
característica y el fabricante no desea facilitar el valor de esa característica.

Dentro de las características del producto podemos encontrar que alguna de ellas presente la mención "Prestación no determinada" (PND).

2.1.2.- Instalaciones

Este control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas comprenderá según el artículo 7.2. del CTE:
• El control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1.
• El control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el artículo 7.2.2.
• El control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3.
Por parte del Constructor o Contratista debe existir obligación de comunicar a los suministradores de productos las cualidades que se exigen para los
distintos materiales, aconsejándose que previamente al empleo de los mismos se solicite la aprobación del Director de Ejecución de la Obra y de las
entidades y laboratorios encargados del control de calidad de la obra.
El Contratista será responsable de que los materiales empleados cumplan con las condiciones exigidas, independientemente del nivel de control de
calidad que se establezca para la aceptación de los mismos.
El Contratista notificará al Director de Ejecución de la Obra, con suficiente antelación, la procedencia de los materiales que se proponga utilizar,
aportando, cuando así lo solicite el Director de Ejecución de la Obra, las muestras y datos necesarios para decidir acerca de su aceptación.
Estos materiales serán reconocidos por el Director de Ejecución de la Obra antes de su empleo en obra, sin cuya aprobación no podrán ser
acopiados en obra ni se podrá proceder a su colocación. Así mismo, aún después de colocados en obra, aquellos materiales que presenten defectos
no percibidos en el primer reconocimiento, siempre que vaya en perjuicio del buen acabado de la obra, serán retirados de la obra. Todos los gastos
que ello ocasionase serán a cargo del Contratista.

2.1.2.1.- Tubos de plástico (PP, PE-X, PB, PVC)
2.1.2.1.1.- Condiciones de suministro
 Los tubos se deben suministrar a pie de obra en camiones con suelo plano, sin paletizar, y los accesorios en cajas adecuadas para ellos.
 Los tubos se deben colocar sobre los camiones de forma que no se produzcan deformaciones por contacto con aristas vivas, cadenas, etc., y de

forma que no queden tramos salientes innecesarios.
 Los tubos y accesorios se deben cargar de forma que no se produzca ningún deterioro durante el transporte. Los tubos se deben apilar a una altura

máxima de 1,5 m.
 Se debe evitar la colocación de peso excesivo encima de los tubos, colocando las cajas de accesorios en la base del camión.
 Cuando los tubos se suministren en rollos, se deben colocar de forma horizontal en la base del camión, o encima de los tubos suministrados en

barras si los hubiera, cuidando de evitar su aplastamiento.

El hecho de que el Contratista subcontrate cualquier partida de obra no le exime de su responsabilidad.
La simple inspección o examen por parte de los Técnicos no supone la recepción absoluta de los mismos, siendo los oportunos ensayos los que
determinen su idoneidad, no extinguiéndose la responsabilidad contractual del Contratista a estos efectos hasta la recepción definitiva de la obra.

2.1.1.- Garantías de calidad (Marcado CE)
El término producto de construcción queda definido como cualquier producto fabricado para su incorporación, con carácter permanente, a las obras
de edificación e ingeniería civil que tengan incidencia sobre los siguientes requisitos esenciales:
•
•
•
•
•
•

Resistencia mecánica y estabilidad.
Seguridad en caso de incendio.
Higiene, salud y medio ambiente.
Seguridad de utilización.
Protección contra el ruido.
Ahorro de energía y aislamiento térmico.

El marcado CE de un producto de construcción indica:
• Que éste cumple con unas determinadas especificaciones técnicas relacionadas con los requisitos esenciales contenidos en las Normas
Armonizadas (EN) y en las Guías DITE (Guías para el Documento de Idoneidad Técnica Europeo).
• Que se ha cumplido el sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones indicado en los mandatos relativos a las
normas armonizadas y en las especificaciones técnicas armonizadas.
Siendo el fabricante el responsable de su fijación y la Administración competente en materia de industria la que vele por la correcta utilización del
marcado CE.
Es obligación del Director de la Ejecución de la Obra verificar si los productos que entran en la obra están afectados por el cumplimiento del sistema
del marcado CE y, en caso de ser así, si se cumplen las condiciones establecidas en el Real Decreto 1630/1992 por el que se transpone a nuestro
ordenamiento legal la Directiva de Productos de Construcción 89/106/CEE.
El marcado CE se materializa mediante el símbolo “CE” acompañado de una información complementaria.

 Los rollos de gran diámetro que, por sus dimensiones, la plataforma del vehículo no admita en posición horizontal, deben colocarse verticalmente,

teniendo la precaución de que permanezcan el menor tiempo posible en esta posición.
 Los tubos y accesorios se deben cargar y descargar cuidadosamente.

2.1.2.1.2.- Recepción y control
 Documentación de los suministros:
 Los tubos deben estar marcados a intervalos máximos de 1 m y al menos una vez por accesorio, con:







• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.
• La trazabilidad del tubo (información facilitada por el fabricante que indique la fecha de fabricación, en cifras o en código, y un número o
código indicativo de la factoría de fabricación en caso de existir más de una).
Los caracteres de marcado deben estar impresos o grabados directamente sobre el tubo o accesorio de forma que sean legibles después de
su almacenamiento, exposición a la intemperie, instalación y puesta en obra
El marcado no debe producir fisuras u otro tipo de defecto que influya desfavorablemente en el comportamiento funcional del tubo o accesorio.
Si se utiliza el sistema de impresión, el color de la información debe ser diferente al color base del tubo o accesorio.
El tamaño del marcado debe ser fácilmente legible sin aumento.
Los tubos y accesorios certificados por una tercera parte pueden estar marcados en consecuencia.

 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.2.1.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 Debe evitarse el daño en las superficies y en los extremos de los tubos y accesorios. Deben utilizarse, si fuese posible, los embalajes de origen.

El fabricante debe cuidar de que el marcado CE figure, por orden de preferencia:
•
•
•
•

En el producto propiamente dicho.
En una etiqueta adherida al mismo.
En su envase o embalaje.
En la documentación comercial que le acompaña.

Las letras del símbolo CE deben tener una dimensión vertical no inferior a 5 mm.
Además del símbolo CE deben estar situadas en una de las cuatro posibles localizaciones una serie de inscripciones complementarias, cuyo
contenido específico se determina en las normas armonizadas y Guías DITE para cada familia de productos, entre las que se incluyen:
•
•
•
•
•
•

 Debe evitarse el almacenamiento a la luz directa del sol durante largos periodos de tiempo.
 Debe disponerse de una zona de almacenamiento que tenga el suelo liso y nivelado o un lecho plano de estructura de madera, con el fin de evitar

cualquier curvatura o deterioro de los tubos.
 Los tubos con embocadura y con accesorios montados previamente se deben disponer de forma que estén protegidos contra el deterioro y los

extremos queden libres de cargas, por ejemplo, alternando los extremos con embocadura y los extremos sin embocadura o en capas adyacentes.
 Los tubos en rollos se deben almacenar en pisos apilados uno sobre otro o verticalmente en soportes o estanterías especialmente diseñadas para

el número de identificación del organismo notificado (cuando proceda)
el nombre comercial o la marca distintiva del fabricante
la dirección del fabricante
el nombre comercial o la marca distintiva de la fábrica
las dos últimas cifras del año en el que se ha estampado el marcado en el producto
el número del certificado CE de conformidad (cuando proceda)

este fin.
 El desenrollado de los tubos debe hacerse tangencialmente al rollo, rodándolo sobre sí mismo. No debe hacerse jamás en espiral.
 Debe evitarse todo riesgo de deterioro llevando los tubos y accesorios sin arrastrar hasta el lugar de trabajo, y evitando dejarlos caer sobre una

superficie dura.

 Cuando se utilicen medios mecánicos de manipulación, las técnicas empleadas deben asegurar que no producen daños en los tubos. Las eslingas

de metal, ganchos y cadenas empleadas en la manipulación no deben entrar en contacto con el tubo.
 Debe evitarse cualquier indicio de suciedad en los accesorios y en las bocas de los tubos, pues puede dar lugar, si no se limpia, a instalaciones

defectuosas. Los extremos de los tubos se deben cubrir o proteger con el fin de evitar la entrada de suciedad en los mismos. La limpieza del tubo y
de los accesorios se debe realizar siguiendo las instrucciones del fabricante.
 El tubo se debe cortar con su correspondiente cortatubos.

2.1.2.2.- Tubos de acero
2.1.2.2.1.- Condiciones de suministro
 Los tubos se deben suministrar protegidos, de manera que no se alteren sus características.

PROCESO DE EJECUCIÓN
En este apartado se desarrolla el proceso de ejecución de cada unidad de obra, asegurando en cada momento las condiciones que permitan
conseguir el nivel de calidad previsto para cada elemento constructivo en particular.
FASES DE EJECUCIÓN
Se enumeran, por orden de ejecución, las fases de las que consta el proceso de ejecución de la unidad de obra.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
En algunas unidades de obra se hace referencia a las condiciones en las que debe finalizarse una determinada unidad de obra, para que no
interfiera negativamente en el proceso de ejecución del resto de unidades.
Una vez terminados los trabajos correspondientes a la ejecución de cada unidad de obra, el Contratista retirará los medios auxiliares y procederá a la
limpieza del elemento realizado y de las zonas de trabajo, recogiendo los restos de materiales y demás residuos originados por las operaciones
realizadas para ejecutar la unidad de obra, siendo todos ellos clasificados, cargados y transportados a centro de reciclaje, vertedero específico o
centro de acogida o transferencia.
PRUEBAS DE SERVICIO
En aquellas unidades de obra que sea necesario, se indican las pruebas de servicio a realizar por el propio Contratista o empresa instaladora, cuyo
coste se encuentra incluido en el propio precio de la unidad de obra.

2.1.2.2.2.- Recepción y control

Aquellas otras pruebas de servicio o ensayos que no están incluidos en el precio de la unidad de obra, y que es obligatoria su realización por medio
de laboratorios acreditados se encuentran detalladas y presupuestadas, en el correspondiente capítulo X de Control de Calidad y Ensayos, del
Presupuesto de Ejecución Material (PEM).

 Documentación de los suministros:

Por ejemplo, esto es lo que ocurre en la unidad de obra ADP010, donde se indica que no está incluido en el precio de la unidad de obra el coste del
ensayo de densidad y humedad "in situ".

 Este material debe estar marcado periódicamente a lo largo de una generatriz, de forma indeleble, con:

• La marca del fabricante.
• Los caracteres correspondientes a la designación normalizada.

 Ensayos:
 La comprobación de las propiedades o características exigibles a este material se realiza según la normativa vigente.

2.1.2.2.3.- Conservación, almacenamiento y manipulación
 El almacenamiento se realizará en lugares protegidos de impactos y de la humedad. Se colocarán paralelos y en posición horizontal sobre

superficies planas.
 El tubo se debe cortar perpendicularmente al eje del tubo y quedar limpio de rebabas.

2.2.- Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra
Las prescripciones para la ejecución de cada una de las diferentes unidades de obra se organizan en los siguientes apartados:
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se especifican, en caso de que existan, las posibles incompatibilidades, tanto físicas como químicas, entre los diversos componentes que componen
la unidad de obra, o entre el soporte y los componentes.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Se describe la unidad de obra, detallando de manera pormenorizada los elementos que la componen, con la nomenclatura específica correcta de
cada uno de ellos, de acuerdo a los criterios que marca la propia normativa.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Se especifican las normas que afectan a la realización de la unidad de obra.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Indica cómo se ha medido la unidad de obra en la fase de redacción del proyecto, medición que luego será comprobada en obra.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
Antes de iniciarse los trabajos de ejecución de cada una de las unidades de obra, el Director de la Ejecución de la Obra habrá recepcionado los
materiales y los certificados acreditativos exigibles, en base a lo establecido en la documentación pertinente por el técnico redactor del proyecto. Será
preceptiva la aceptación previa por parte del Director de la Ejecución de la Obra de todos los materiales que constituyen la unidad de obra.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
En algunas unidades de obra se establecen las condiciones en que deben protegerse para la correcta conservación y mantenimiento en obra, hasta
su recepción final.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Indica cómo se comprobarán en obra las mediciones de Proyecto, una vez superados todos los controles de calidad y obtenida la aceptación final por
parte del Director de Ejecución de la Obra.
La medición del número de unidades de obra que ha de abonarse se realizará, en su caso, de acuerdo con las normas que establece este capítulo,
tendrá lugar en presencia y con intervención del Contratista, entendiendo que éste renuncia a tal derecho si, avisado oportunamente, no
compareciese a tiempo. En tal caso, será válido el resultado que el Director de Ejecución de la Obra consigne.
Todas las unidades de obra se abonarán a los precios establecidos en el Presupuesto. Dichos precios se abonarán por las unidades terminadas y
ejecutadas con arreglo al presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y Prescripciones en cuanto a la Ejecución por Unidad de Obra.
Estas unidades comprenden el suministro, cánones, transporte, manipulación y empleo de los materiales, maquinaria, medios auxiliares, mano de
obra necesaria para su ejecución y costes indirectos derivados de estos conceptos, así como cuantas necesidades circunstanciales se requieran
para la ejecución de la obra, tales como indemnizaciones por daños a terceros u ocupaciones temporales y costos de obtención de los permisos
necesarios, así como de las operaciones necesarias para la reposición de servidumbres y servicios públicos o privados afectados tanto por el
proceso de ejecución de las obras como por las instalaciones auxiliares.
Igualmente, aquellos conceptos que se especifican en la definición de cada unidad de obra, las operaciones descritas en el proceso de ejecución, los
ensayos y pruebas de servicio y puesta en funcionamiento, inspecciones, permisos, boletines, licencias, tasas o similares.
No será de abono al Contratista mayor volumen de cualquier tipo de obra que el definido en los planos o en las modificaciones autorizadas por la
Dirección Facultativa. Tampoco le será abonado, en su caso, el coste de la restitución de la obra a sus dimensiones correctas, ni la obra que hubiese
tenido que realizar por orden de la Dirección Facultativa para subsanar cualquier defecto de ejecución.
TERMINOLOGÍA APLICADA EN EL CRITERIO DE MEDICIÓN.
A continuación, se detalla el significado de algunos de los términos utilizados en los diferentes capítulos de obra.
ACONDICIONAMIENTO DEL TERRENO
Volumen de tierras en perfil esponjado. La medición se referirá al estado de las tierras una vez extraídas. Para ello, la forma de obtener el
volumen de tierras a transportar, será la que resulte de aplicar el porcentaje de esponjamiento medio que proceda, en función de las
características del terreno.
Volumen de relleno en perfil compactado. La medición se referirá al estado del relleno una vez finalizado el proceso de compactación.
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de
Proyecto, independientemente de que las secciones excavadas hubieran quedado con mayores dimensiones.

Así mismo, se realizarán una serie de comprobaciones previas sobre las condiciones del soporte, las condiciones ambientales del entorno, y la
cualificación de la mano de obra, en su caso.

CIMENTACIONES
Superficie teórica ejecutada. Será la superficie que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos
de Proyecto, independientemente de que la superficie ocupada por el hormigón hubiera quedado con mayores dimensiones.

DEL SOPORTE
Se establecen una serie de requisitos previos sobre el estado de las unidades de obra realizadas previamente, que pueden servir de soporte a la
nueva unidad de obra.

Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de
Proyecto, independientemente de que las secciones de hormigón hubieran quedado con mayores dimensiones.

AMBIENTALES
En determinadas condiciones climáticas (viento, lluvia, humedad, etc.) no podrán iniciarse los trabajos de ejecución de la unidad de obra, deberán
interrumpirse o será necesario adoptar una serie de medidas protectoras.
DEL CONTRATISTA
En algunos casos, será necesaria la presentación al Director de la Ejecución de la Obra de una serie de documentos por parte del Contratista,
que acrediten su cualificación, o la de la empresa por él subcontratada, para realizar cierto tipo de trabajos. Por ejemplo la puesta en obra de
sistemas constructivos en posesión de un Documento de Idoneidad Técnica (DIT), deberán ser realizados por la propia empresa propietaria del
DIT, o por empresas especializadas y cualificadas, reconocidas por ésta y bajo su control técnico.

ESTRUCTURAS
Volumen teórico ejecutado. Será el volumen que resulte de considerar las dimensiones de las secciones teóricas especificadas en los planos de
Proyecto, independientemente de que las secciones de los elementos estructurales hubieran quedado con mayores dimensiones.
ESTRUCTURAS METÁLICAS
Peso nominal medido. Serán los kg que resulten de aplicar a los elementos estructurales metálicos los pesos nominales que, según dimensiones
y tipo de acero, figuren en tablas.
ESTRUCTURAS (FORJADOS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirá la superficie de los forjados de cara exterior a cara exterior de los zunchos que
delimitan el perímetro de su superficie, descontando únicamente los huecos o pasos de forjados que tengan una superficie mayor de X m².

En los casos de dos paños formados por forjados diferentes, objeto de precios unitarios distintos, que apoyen o empotren en una jácena o muro
de carga común a ambos paños, cada una de las unidades de obra de forjado se medirá desde fuera a cara exterior de los elementos
delimitadores al eje de la jácena o muro de carga común.
En los casos de forjados inclinados se tomará en verdadera magnitud la superficie de la cara inferior del forjado, con el mismo criterio
anteriormente señalado para la deducción de huecos.
ESTRUCTURAS (MUROS)
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se aplicará el mismo criterio que para fachadas y particiones.
FACHADAS Y PARTICIONES
Deduciendo los huecos de superficie mayor de X m². Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando únicamente
aquellos huecos cuya superficie sea mayor de X m², lo que significa que:
Cuando los huecos sean menores de X m² se medirán a cinta corrida como si no hubiera huecos. Al no deducir ningún hueco, en
compensación de medir hueco por macizo, no se medirán los trabajos de formación de mochetas en jambas y dinteles.
Cuando los huecos sean mayores de X m², se deducirá la superficie de estos huecos, pero se sumará a la medición la superficie de la parte
interior del hueco, correspondiente al desarrollo de las mochetas.
Deduciendo todos los huecos. Se medirán los paramentos verticales de fachadas y particiones descontando la superficie de todos los huecos,
pero se incluye la ejecución de todos los trabajos precisos para la resolución del hueco, así como los materiales que forman dinteles, jambas y
vierteaguas.
A los efectos anteriores, se entenderá como hueco, cualquier abertura que tenga mochetas y dintel para puerta o ventana. En caso de tratarse de
un vacío en la fábrica sin dintel, antepecho ni carpintería, se deducirá siempre el mismo al medir la fábrica, sea cual fuere su superficie.
En el supuesto de cerramientos de fachada donde las hojas, en lugar de apoyar directamente en el forjado, apoyen en una o dos hiladas de
regularización que abarquen todo el espesor del cerramiento, al efectuar la medición de las unidades de obra se medirá su altura desde el forjado
y, en compensación, no se medirán las hiladas de regularización.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IBL602: Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, y
recuperación de calor, sistema de dos tubos, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, gama City Multi, serie R2 YLM, modelo
PURY-P350YLM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 40 kW, potencia calorífica nominal 45 kW.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, y
recuperación de calor, sistema de dos tubos, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, gama City Multi, serie R2 YLM, modelo PURYP350YLM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", potencia frigorífica nominal 40 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C, temperatura de
bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 3,4, SEER = 5,3, consumo eléctrico nominal en refrigeración 11,76 kW, rango de funcionamiento de
temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 45 kW (temperatura de bulbo seco del
aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 3,88, SCOP = 3,23, consumo eléctrico nominal en calefacción 11,59
kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad de hasta 35
unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 150%, compresor con control Inverter, 1710x740x1220 mm, peso
248 kg, presión sonora 62,5 dBA, caudal de aire 230 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica 1000 m, diferencia máxima de altura de
instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se encuentra por debajo, con kit de presión para
aumento de la distancia vertical máxima a 90 m entre la unidad exterior y las unidades interiores (o 60 m si la exterior está debajo de las unidades
interiores), modelo PAC-KBU90MH-E, con conector para vatímetro, modelo PAC-CN32WHMC. Incluso elementos antivibratorios y soportes de
apoyo. Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

INSTALACIONES
Longitud realmente ejecutada. Medición según desarrollo longitudinal resultante, considerando, en su caso, los tramos ocupados por piezas
especiales.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

REVESTIMIENTOS (YESOS Y ENFOSCADOS DE CEMENTO)
Deduciendo, en los huecos de superficie mayor de X m², el exceso sobre los X m². Los paramentos verticales y horizontales se medirán a cinta
corrida, sin descontar huecos de superficie menor a X m². Para huecos de mayor superficie, se descontará únicamente el exceso sobre esta
superficie. En ambos casos se considerará incluida la ejecución de mochetas, fondos de dinteles y aristados. Los paramentos que tengan
armarios empotrados no serán objeto de descuento, sea cual fuere su dimensión.

PROCESO DE EJECUCIÓN

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica.
Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

2.2.1.- Instalaciones
Unidad de obra IBL600b: Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante,
bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, gama City Multi, serie Y (YKB) Estándar, modelo PUHY-P400YSKB-A1
"MITSUBISHI ELECTRIC", formada por dos módulos PUHY-P200YKB-A1, potencia frigorífica nominal 45 kW, potencia calorífica nominal 50
kW.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de refrigerante, bomba de
calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, gama City Multi, serie Y (YKB) Estándar, modelo PUHY-P400YSKB-A1 "MITSUBISHI
ELECTRIC", formada por dos módulos PUHY-P200YKB-A1, potencia frigorífica nominal 45 kW (temperatura de bulbo húmedo del aire interior 19°C,
temperatura de bulbo seco del aire exterior 35°C), EER = 4,09, SEER = 6,01, consumo eléctrico nominal en refrigeración 11 kW, rango de
funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en refrigeración desde -5 hasta 46°C, potencia calorífica nominal 50 kW (temperatura
de bulbo seco del aire interior 20°C, temperatura de bulbo húmedo del aire exterior 6°C), COP = 4,08, SCOP = 3,57, consumo eléctrico nominal en
calefacción 12,24 kW, rango de funcionamiento de temperatura de bulbo seco del aire exterior en calefacción desde -20 hasta 15,5°C, conectabilidad
de hasta 34 unidades interiores con un porcentaje de capacidad mínimo del 50% y máximo del 130%, compresores scroll herméticamente sellados
con control Inverter, 1710x740x1840 mm, peso 380 kg, presión sonora 60 dBA, caudal de aire 350 m³/min, longitud total máxima de tubería frigorífica
1000 m, diferencia máxima de altura de instalación 50 m si la unidad exterior se encuentra por encima de las unidades interiores y 40 m si se
encuentra por debajo, y kit de tuberías de conexión múltiple de 2 unidades exteriores, modelo CMY-Y100VBK3, con kit de presión para aumento de
la distancia vertical máxima a 90 m entre la unidad exterior y las unidades interiores (o 60 m si la exterior está debajo de las unidades interiores),
modelo PAC-KBU90MH-E, con conector para vatímetro, modelo PAC-CN32WHMC. Incluso elementos antivibratorios y soportes de apoyo.
Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la unidad. Instalación de la unidad. Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas. Conexionado del equipo a la red eléctrica.
Conexionado del equipo a la red de desagüe. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La fijación al paramento soporte será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IBL690b: Control de paro/marcha, para 16 grupos o 50 unidades interiores de aire acondicionado, gama Melans, modelo
PAC-YT40ANRA "MITSUBISHI ELECTRIC".
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de control de paro/marcha, para 16 grupos o 50 unidades interiores de aire acondicionado, gama Melans, modelo PACYT40ANRA "MITSUBISHI ELECTRIC", 130x19x120 mm, con pantalla numérica oculta para facilitar la vinculación entre botones y grupos, conectable
al bus M-Net. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de los elementos. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los circuitos y elementos quedarán convenientemente identificados.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEO010b: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 100x400 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 100x400 mm. Incluso p/p de accesorios.
Totalmente montada.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

Unidad de obra IEO010e: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x150 mm.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x150 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente
montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN

Unidad de obra IEO010c: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x200 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x200 mm. Incluso p/p de accesorios. Totalmente
montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEO010d: Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 100x300 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 100x300 mm. Incluso p/p de accesorios.
Totalmente montada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH015c: Cable eléctrico unipolar, Afumex 1000 V Armado (AS) "PRYSMIAN", tipo RZ1MAZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35 mm² de sección, aislamiento
de polietileno reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de aluminio, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex 1000 V Armado (AS) "PRYSMIAN", tipo RZ1MAZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de
alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno
reticulado (XLPE), armadura de alta densidad de hilos de aluminio, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, y con las siguientes
características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de
halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua y resistencia al frío. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN

Unidad de obra IEH015d: Cable eléctrico multiconductor, Afumex Firs 1000 V (AS+) "PRYSMIAN", tipo SZ1-K (AS+), tensión nominal 0,6/1
kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), con conductores de cobre recocido, de 5G25 mm² de sección, aislamiento de silicona,
cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color naranja.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable eléctrico multiconductor, Afumex Firs 1000 V (AS+) "PRYSMIAN", tipo SZ1-K (AS+), tensión nominal 0,6/1 kV, de
alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), con conductores de cobre recocido, de 5G25 mm² de sección, aislamiento de silicona, cubierta de
poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color naranja, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del
incendio, baja emisión de humos opacos, reducida emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia al
fuego, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío y resistencia a los rayos ultravioleta. Totalmente montado, conexionado y probado.

FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación y fijación de la bandeja.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH015e: Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color verde.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x16 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a
los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH015f: Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color verde.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a
los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH015g: Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido,

flexible (clase 5), de 1x25 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color verde.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x25 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a
los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH015h: Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color verde.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x10 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a
los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH015i: Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color verde.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x6 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a
los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEH015j: Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de
mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color verde.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% del tiempo de mano
de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5),
de 1x10 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1, de color
verde, y con las siguientes características: no propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos, reducida
emisión de gases tóxicos, libre de halógenos, nula emisión de gases corrosivos, resistencia a la absorción de agua, resistencia al frío, resistencia a
los rayos ultravioleta y resistencia a los agentes químicos. Totalmente montado, conexionado y probado.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobarán las separaciones mínimas de las conducciones con otras instalaciones.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
FASES DE EJECUCIÓN
Tendido del cable. Conexionado.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEX050b: Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA,
curva C.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 16 A, poder de corte 6 kA, curva C,
de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEX050c: Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 32 A, poder de corte 6 kA,
curva C.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 32 A, poder de corte 6 kA, curva C,
de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEX050d: Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA,
curva C.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 25 A, poder de corte 6 kA, curva C,
de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEX060: Interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 6 kA, clase Asi.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor diferencial instantáneo superinmunizado, de 2 módulos, bipolar (2P), intensidad nominal 40 A, sensibilidad 30
mA, poder de corte 6 kA, clase Asi, de 36x80x77,8 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante
garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEX070: Interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 2,5 módulos, bipolar (1P+N), intensidad nominal 40
A, sensibilidad 30 mA, poder de corte 10 kA, curva C, clase A.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de interruptor combinado magnetotérmico-bloque diferencial, de 2,5 módulos, bipolar (1P+N), intensidad nominal 40 A,
sensibilidad 30 mA, poder de corte 10 kA, curva C, clase A, de 45x91,5x77 mm, grado de protección IP 20, montaje sobre carril DIN (35 mm) y
fijación a carril mediante garras. Totalmente montado, conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEX080: Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico
entre 0,63 y 1 A, poder de corte 100 kA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico entre 0,63
y 1 A, poder de corte 100 kA, de 44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IEX080b: Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico
entre 1,6 y 2,5 A, poder de corte 100 kA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico entre 1,6 y
2,5 A, poder de corte 100 kA, de 44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX080c: Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico
entre 1 y 1,6 A, poder de corte 100 kA.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico entre 1 y
1,6 A, poder de corte 100 kA, de 44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX405b: Armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP 40, aislamiento clase II,
de 1050x650x250 mm.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de armario de distribución metálico, de superficie, con puerta ciega, grado de protección IP 40, aislamiento clase II, de
1050x650x250 mm, apilable con otros armarios, con techo, suelo y laterales desmontables por deslizamiento (sin tornillos), cierre de seguridad,
escamoteable, con llave, acabado con pintura epoxi, microtexturizado. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación del elemento.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEX080d: Guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico
entre 2,5 y 4 A, poder de corte 100 kA.

Unidad de obra IEX410b: Armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta transparente, grado de protección IP 40,
aislamiento clase II, para 144 módulos, en 6 filas, con emplazamiento para un kit de equipamiento en dos filas, con kit para el precintado
del interruptor de control de potencia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de guardamotor con mando manual local, de 2,5 módulos, tripolar (3P), ajuste de la intensidad de disparo térmico entre 2,5 y
4 A, poder de corte 100 kA, de 44,5x91,3x66 mm, montaje sobre carril DIN (35 mm) y fijación a carril mediante garras. Totalmente montado,
conexionado y probado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de armario de distribución metálico, de superficie, modular, con puerta transparente, grado de protección IP 40, aislamiento
clase II, para 144 módulos, en 6 filas, con emplazamiento para un kit de equipamiento en dos filas, de 1050x580x95 mm, con carril DIN, cierre con
llave, acabado con pintura epoxi y techo y suelo desmontables, con kit para el precintado del interruptor de control de potencia. Totalmente montado.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

- Normas de la compañía suministradora.

- Normas de la compañía suministradora.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de
ubicación está completamente terminada.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.

PROCESO DE EJECUCIÓN

PROCESO DE EJECUCIÓN

FASES DE EJECUCIÓN
Montaje y conexionado del elemento.

FASES DE EJECUCIÓN
Colocación y fijación del elemento.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IEB010b: Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 2 compuesta por caja de recarga de vehículo
eléctrico, metálica, "SIMON", acabado con pintura epoxi color negro, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, con una
toma Schuko de 16 A monofásica y una toma Mennekes de 32 A trifásica y lector de tarjeta de proximidad para identificación de usuario.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 2 compuesta por caja de recarga de vehículo eléctrico, metálica, con grados de
protección IP 55 e IK 08, de 260x150x380 mm, acabado con pintura epoxi color negro, para alimentación trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, con
una toma Schuko de 16 A monofásica y una toma Mennekes de 32 A trifásica y lector de tarjeta de proximidad para identificación de usuario. Incluso
elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montada, conexionada y
probada.

Unidad de obra IFM005: Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa de polipropileno
copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=25 atm.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto, que hay espacio suficiente para su instalación y que la zona de
ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones eléctricas de baja tensión se ejecutarán por instaladores autorizados en baja tensión, autorizados para el ejercicio de la
actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Colocación de la estación de recarga de vehículos eléctricos. Conexionado.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación podrá revisarse con facilidad.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá de la humedad y del contacto con materiales agresivos.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFD010: Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación electrónica
potencia nominal total de 3 kW.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de grupo de presión, formado por 2 bombas centrífugas de 6 etapas, horizontales, ejecución monobloc, no autoaspirantes,
con carcasa, rodetes, difusores y todas las piezas en contacto con el medio de impulsión de acero inoxidable, cierre mecánico independiente del
sentido de giro, motores con una potencia nominal total de 3 kW, 2850 r.p.m. nominales, alimentación trifásica 400V/50Hz, protección IP 54,
aislamiento clase F, vaso de expansión de membrana de 300 l, válvulas de corte y antirretorno, presostato, manómetro, sensor de presión, colector
de aspiración y colector de impulsión de acero inoxidable, bancada, amortiguadores de vibraciones, unidad de regulación electrónica con interruptor
principal, interruptor de mando manual-0-automático por bomba, pilotos de indicación de falta de agua y funcionamiento/avería por bomba, contactos
libres de tensión para la indicación general de funcionamiento y de fallos, relés de disparo para guardamotor y protección contra funcionamiento en
seco. Incluso p/p de tubos entre los distintos elementos y accesorios. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa
instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Sin incluir la instalación eléctrica.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Fijación del depósito. Colocación y fijación del grupo de presión. Colocación y fijación de tuberías y accesorios. Conexiones de la
bomba con el depósito. Conexionado. Puesta en marcha.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La regulación de la presión será la adecuada.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 40 mm de diámetro exterior, PN=25 atm y 6,7 mm de
espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y
probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB-HS Salubridad
• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFM010: Montante de 20 m de longitud, empotrado en paramento, formado por tubo multicapa de polipropileno copolímero
random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random (PPRCT/PP-RCT/PP-R), de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm; válvula de retención; llave de corte; grifo de comprobación; purgador y
llave de paso de asiento con maneta.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de montante de 20 m de longitud, empotrado en paramento, formado por tubo multicapa de polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R),
de 20 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 2,7 mm de espesor; válvula de retención de latón; llave de corte de latón fundido; grifo de comprobación
de latón; purgador automático de aire de latón y llave de paso de asiento de latón, con maneta de acero inoxidable. Incluso p/p de material auxiliar
para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante
las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de las tuberías. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Montaje de la válvula de retención, la
llave de corte y el grifo de comprobación. Montaje del purgador de aire y la llave de paso. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB-HS Salubridad

• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFI005b: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno
copolímero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo multicapa de polipropileno
copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random (PPRCT/PP-RCT/PP-R), de 25 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 3,4 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios
y la grifería.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB-HS Salubridad
• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFI005c: Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa de
polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno
copolímero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20 atm.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Se evitará utilizar materiales diferentes en una misma instalación.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y montaje de tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo multicapa de polipropileno
copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random (PPRCT/PP-RCT/PP-R), de 16 mm de diámetro exterior, PN=20 atm y 2,2 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la
obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio.

CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Las conducciones dispondrán de tapones de cierre, colocados en los puntos de salida de agua, hasta la recepción de los aparatos sanitarios
y la grifería.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación:
• CTE. DB-HS Salubridad
• UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura
de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IFI008b: Válvula de asiento y regulación oculta de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro, con
embellecedor cromado.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de válvula de asiento y regulación oculta de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de diámetro, con
embellecedor cromado. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación: CTE. DB-HS Salubridad.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IGW020b: Llave de esfera de latón con mando de mariposa y pata, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de
diámetro, PN=5 bar.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de llave de esfera de latón con mando de mariposa y pata, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 1/2" de diámetro,
PN=5 bar. Totalmente montada, conexionada y probada.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a
011.
- UNE 60670-4. Instalaciones receptoras de gas suministradas a una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar. Parte
4: Diseño y construcción.
- Normas de la compañía suministradora.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El eje de accionamiento quedará horizontal y alineado con el de la tubería.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.

CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB-HS Salubridad.

Unidad de obra III100b: Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de 81 mm de diámetro
y 40 mm de altura, para 1 led de 7 W
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio
inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra III100c: Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de 101 mm de
diámetro y 40 mm de altura, para 1 led de 12 W
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de luminaria de techo Downlight, de 81 mm de diámetro y 40 mm de altura, para 3 led de 1 W; aro embellecedor de aluminio
inyectado, termoesmaltado, blanco; protección IP 20 y aislamiento clase F. Incluso lámparas, accesorios, sujeciones y material auxiliar. Totalmente
montada, conexionada y comprobada.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto.
El paramento soporte estará completamente acabado.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El nivel de iluminación será adecuado y uniforme. La fijación al soporte será correcta.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IOB022b: Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por
tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, con dos manos de esmalte rojo.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, formada por tubería de
acero negro con soldadura longitudinal, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada, sin calorifugar, que arranca desde la fuente de
abastecimiento de agua hasta cada equipo de extinción de incendios. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y
piezas especiales, raspado y limpieza de óxidos, mano de imprimación antioxidante de al menos 50 micras de espesor, y dos manos de esmalte rojo
de al menos 40 micras de espesor cada una. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes
pruebas de servicio (incluidas en este precio).

- UNE 23500. Sistemas de abastecimiento de agua contra incendios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales. Raspado y limpieza de óxidos. Aplicación de
imprimación antioxidante y esmalte. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
La instalación tendrá resistencia mecánica. El conjunto será estanco.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: CTE. DB-HS Salubridad
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IOX010b: Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, alojado en armario con
puerta ciega.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
En caso de utilizar en un mismo local extintores de tipos diferentes, se tendrá en cuenta la posible incompatibilidad entre los distintos agentes de los
mismos.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, con manguera y trompa difusora.
Incluso armario con puerta ciega y accesorios de montaje. Totalmente montado.
NORMATIVA DE APLICACIÓN
Instalación:
- CTE. DB-HS Salubridad.
- Reglamento de Instalaciones de protección contra incendios.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de ubicación está completamente terminada.
DEL CONTRATISTA
Las instalaciones se ejecutarán por empresas instaladoras autorizadas para el ejercicio de la actividad.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo de la situación del extintor. Fijación del armario al paramento. Colocación del extintor dentro del armario.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
El extintor quedará totalmente visible. Llevará incorporado su correspondiente placa identificativa.
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
Se protegerá frente a golpes.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IVG025b: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos,
embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación y accesorios, sin
incluir piezas especiales, compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las
piezas especiales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.
Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los conductos y embocaduras quedarán estancos.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

Unidad de obra IVG025d: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos,
embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación y accesorios, sin
incluir piezas especiales, compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las
piezas especiales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.
Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los conductos y embocaduras quedarán estancos.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica

Unidad de obra IVG025c: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor,
suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos,
embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación y accesorios, sin
incluir piezas especiales, compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa
instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las
piezas especiales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.
Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los conductos y embocaduras quedarán estancos.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.
Unidad de obra IVG025e: Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor.
MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS
QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA.
Para evitar que se produzca el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con diferente potencial, se tomarán las siguientes
medidas: evitar el contacto físico entre ellos, aislar eléctricamente los metales con diferente potencial y evitar el contacto entre los elementos
metálicos y el yeso.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Suministro e instalación de conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, con
refuerzos, suministrado en tramos de 3 ó 5 m, para instalaciones de ventilación y climatización. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones,
refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones entre la red de conductos y ventiladores o cajas de ventilación y
accesorios, sin incluir piezas especiales, compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado
por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio).
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO
Longitud proyectada, según documentación gráfica de Proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, descontando las
piezas especiales.
CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA
DEL SOPORTE
Se comprobará que su situación y recorrido se corresponden con los de Proyecto, y que hay espacio suficiente para su instalación.
PROCESO DE EJECUCIÓN
FASES DE EJECUCIÓN
Replanteo del recorrido de los conductos. Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos. Montaje y fijación de conductos.
Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación. Realización de pruebas de servicio.
CONDICIONES DE TERMINACIÓN
Los conductos y embocaduras quedarán estancos.
PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación: UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos circulares de chapa metálica
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO
No albergarán conducciones de otras instalaciones mecánicas o eléctricas ni serán atravesados por éstas.
CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO
Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.

2.3.- Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado
De acuerdo con el artículo 7.4 del CTE, en la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto, o bien sobre sus diferentes partes y sus
instalaciones, totalmente terminadas, deben realizarse, además de las que puedan establecerse con carácter voluntario, las comprobaciones y
pruebas de servicio previstas en el presente pliego, por parte del constructor, y a su cargo, independientemente de las ordenadas por la Dirección
Facultativa y las exigidas por la legislación aplicable, que serán realizadas por laboratorio acreditado y cuyo coste se especifica detalladamente en el
capítulo de Control de Calidad y Ensayos, del Presupuesto de Ejecución material (PEM) del proyecto.
I INSTALACIONES
Las pruebas finales de la instalación se efectuarán, una vez esté el edificio terminado, por la empresa instaladora, que dispondrá de los medios
materiales y humanos necesarios para su realización.
Todas las pruebas se efectuarán en presencia del instalador autorizado o del director de Ejecución de la Obra, que debe dar su conformidad tanto al
procedimiento seguido como a los resultados obtenidos.
Los resultados de las distintas pruebas realizadas a cada uno de los equipos, aparatos o subsistemas, pasarán a formar parte de la documentación
final de la instalación. Se indicarán marca y modelo y se mostrarán, para cada equipo, los datos de funcionamiento según proyecto y los datos
medidos en obra durante la puesta en marcha.
Cuando para extender el certificado de la instalación sea necesario disponer de energía para realizar pruebas, se solicitará a la empresa
suministradora de energía un suministro provisional para pruebas, por el instalador autorizado o por el director de la instalación, y bajo su
responsabilidad.
Serán a cargo de la empresa instaladora todos los gastos ocasionados por la realización de estas pruebas finales, así como los gastos ocasionados
por el incumplimiento de las mismas.

2.4.- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos
de construcción y demolición
El correspondiente Estudio de Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición, contendrá las siguientes prescripciones en relación con el
almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de la obra:
El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las ordenanzas
municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente señalizados y segregados del resto de
residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y segregados del
resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de material
reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente información:
•
•
•
•

Razón social.
Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
Número de teléfono del titular del contenedor/envase.
Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen residuos ajenos a la
misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el depósito de restos ajenos a la obra y
el derramamiento de los residuos.
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En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD.
Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de obra, especialmente
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el constructor o el jefe de obra realizar una
evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que
la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o gestores adecuados.

Plecs de Condicions:
S’indiquen les Especificacions tècniques dels diferents elements de la instal·lació, comprenent les

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales de cada retirada
y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia
documental del destino final.

característiques pròpies dels diferents equips i la seva correcta forma de muntatge.

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como residuos y
gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

del projecte.

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o contenedores de
escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.
Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente retiradas y
almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la humedad excesiva, su
manipulación y su contaminación.
Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y reducción de la
contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de aplicación. Para determinar la condición
de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos.

Igualment s’inclou un plec de Condicions Generals, on s’inclouen les condicions contractuals i administratives

En el Protocol de Control de Qualitat i Proves s’inclouen els criteris d’acceptació i rebuig dels materials a
instal·lar (control de materials), els criteris d’acceptació o rebuig del muntatge d’aquests materials (control
d’execució), i el conjunt de fitxes a complimentar per l’instal·lador en el moment de la realització de la posada en
marxa i proves de les instal·lacions (control de posada en marxa i proves).

1.CONTINGUT I ÀMBIT D'APLICACIÓ
4.

CONTROL DE QUALITAT DELS MATERIALS

El present Plec conté la normativa econòmica, legal i facultativa entre el Propietari, la Direcció Facultativa i el
Contractista o Instal·lador, a l'objecte de realitzar les instal·lacions definides en el Projecte que s'adjunta fins al seu

El Contractista lliurarà a la Direcció Facultativa una llista de materials que consideri definitiva dintre dels 30 dies

complet funcionament.

després d'haver-se signat el Contracte d'Execució. S'inclouran els noms de fabricants, de la marca, referència, tipus,

Aprovat i subscrit per ambdues parts s'unirà a aquest Plec el Projecte, que estarà format pels següents documents:

característiques tècniques i termini de lliurament. Quan algun element sigui diferent dels que s'exposen en el Projecte,

a)

Memòria descriptiva i bases de càlcul.

s'expressarà clarament en l'esmentada descripció.

b)

Especificacions tècniques i generals.

c)

Protocol de proves.

El Contractista informarà fefaentment a la Direcció Facultativa de les dates en que estaran preparats els diferents

d)

Plànols i detalls.

materials que componen la instal·lació, per a la seva tramesa a obra.

e)

Amidaments.

D'aquells materials que la Direcció Facultativa estimi oportú i dels materials que presenti el Contractista com a variant,

Tots els components del projecte queden definits en la documentació anterior, llevat canvis posteriors a l'execució del

la Direcció Facultativa procedirà a realitzar, en el lloc de fabricació, les proves i assaigs de control de qualitat, per

projecte.

comprovar que compleixen les especificacions indicades en el Projecte, carregant a compte del Contractista les

Qualsevol clàusula que estigui en contradicció amb els anteriors documents, queda sense efecte.

despeses originades.
Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà començar-se de nou a càrrec

2.DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA

del mateix Contractista. Aquells materials que no compleixin alguna de les especificacions indicades en Projecte no
seran autoritzats per a muntatge en obra. Els elements o màquines enviades a obra sense aquests requisits podran ser

A més dels documents anteriors i independentment dels mateixos, seran d'obligat compliment totes les ordres i

rebutjats sense ulteriors proves.

documentació complementària o aclaridora, facilitades per la Direcció Facultativa i la Propietat.
Igualment tindran caràcter de documentació contractual, amb caràcter d'obligatòries, i independentment dels

5.

DESENVOLUPAMENT DE LES OBRES

documents esmentats, totes les normes, disposicions i reglaments que pel seu caràcter puguin ser d'obligada aplicació.
El Contractista haurà de seguir la normativa pròpia de les companyies subministradores de fluids, energia i

Les obres s'iniciaran i finalitzaran en els terminis previstos contractualment. En els esmentats terminis s'entendrà inclòs

combustibles i haurà de sol·licitar els informes i inspeccions preceptius i necessaris per deixar els treballs en perfecta

el treball de replanteig i neteja final d'obra, així com la correcció dels defectes observats en la recepció provisional i el

consonància amb les exigències de les companyies de subministrament extern.

lliurament de la documentació prevista en l'apartat Proves.

La interpretació del Projecte i documentació contractual correspondrà a la Direcció Facultativa.

En la reunió de replanteig d'obra, que s'efectuarà amb el Contractista, aquest haurà de lliurar un planning de l'obra amb

3.MOSTRES DE MATERIALS

la data de terminació acordada en el contracte.
El Contractista estarà obligat a complir els terminis parcials fixats en el planning per a l'execució successiva del

Els materials objecte de contractació són els indicats en l'oferta obligatòriament.

Contracte i en general per a la seva total realització.

Si en alguna partida del Projecte apareix el "o equivalent" s'entén que el tipus i marca objecte de contracte és l'indicat

El desenvolupament de les obres, ajustant-se a les previsions del Projecte i al programa de treballs, correspondrà al

com a model en el Projecte, és a dir, de les mateixes característiques, sempre a judici de la Propietat i la Direcció

Contractista. La Direcció Facultativa estarà constantment informada de les previsions, actuacions i incidències del

Facultativa.

treball.

A petició de la Direcció Facultativa, el Contractista presentarà les mostres dels materials que es sol·licitin, sempre amb

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al·legant com a causa la

l'antelació prevista en el calendari de l'obra.

carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció del cas en que havent-ho sol·licitat per escrit no se li

Qualsevol canvi que efectuï el Contractista sense tenir-ho aprovat per escrit i de la forma que li indiqui la Direcció

haguessin proporcionat.

Facultativa, representarà en el moment de la seva advertència la seva immediata substitució, amb tot el que això porti

Quan la Direcció Facultativa estimi que certs treballs presenten un caràcter d'urgència, exigirà la seva data de

amb ell de treballs, cost i responsabilitats. De no fer-ho, podrà la Direcció Facultativa buscar solucions alternatives amb

començament i terminació. Si el Contractista deixa passar la data prevista, reflectida en una ordre per escrit, la Direcció

càrrec al Pressupost de contracte i/o garantia.

Facultativa podrà fer executar els treballs per una altra entitat i a qualsevol preu. Les despeses ocasionades seran

Els materials que hagin de constituir part integrant de les unitats d'obra definitiva, els que el Contractista empri en els

pagades directament per la Propietat, i degudament descomptades al Contractista, en la següent certificació provisional

mitjans auxiliars par a la seva execució, així com els materials que aquelles instal·lacions i obres auxiliars que

d'obra que es liquidi.

parcialment hagin de formar part de les obres objecte del contracte, tant provisionalment com definitives, hauran
d'acomplir les especificacions establertes en el Plec de Condicions Tècniques dels materials.

Quan el Contractista no s'ajusti a les disposicions del Projecte, i/o a les ordres escrites de la Direcció Facultativa, se li

Qualsevol treball que es realitzi amb materials de procedència no autoritzada podrà ser considerat com defectuós, amb

fixarà un temps determinat per aconseguir-ho, passat el qual, la Direcció Facultativa pot ordenar l'establiment d'un

les conseqüències que en aquest Plec s'especifiquen.

Inventari del valor de l'obra executada, i equips arreplegats, i procedir a una nova adjudicació per concurs, prèvia

Tots els ajuts tals com qualsevol ajut de peonada o elements mecànics per a transport i col·locació de material,

anul·lació del contracte.

descàrrega de camions, subministraments d'ancoratges, suports, bastides, etc. sense que sigui aquesta relació

El Contractista mantindrà l'obra completament neta en totes les seves parts, inclòs arreplegaments, havent-la de

limitativa, corren per compte del Contractista de la instal·lació ja que ha de preveure una instal·lació completa,

conservar en aquestes condicions fins a la recepció provisional en que efectuarà una neteja definitiva. Els costs de les

perfectament acabada i lliurada en complet i bon ordre de marxa.

esmentades neteges seran al seu càrrec.
10.

6.

PLÀNOLS DE MUNTATGE

RISC DE L'OBRA

El Contractista pren plena responsabilitat i executa l'obra d'acord amb les especificacions ressenyades en els
documents tècnics.

Els plànols de muntatge són els que complementen als plànols del Projecte en aquells aspectes propis de l'execució de

Les obres s'executaran, pel que fa al seu cost, terminis d'execució i art de la construcció, a risc i ventura del

la instal·lació, i que permeten detectar i resoldre problemes d'execució i coordinació amb altres instal·lacions abans de

Contractista, sense que aquest tingui per tant, dret a indemnització per causa de pèrdues, avaries o perjudicis.

que es presentin en l'obra.

Altrament, no podrà al·legar-se desconeixement de situació, comunicacions, característiques de l'obra, transport, etc.

El Contractista presentarà a l'inici de l'obra una llista dels plànols de muntatge que va a realitzar, que serà aprovada per

El Contractista serà responsable en cas d'incendi, robament, danys causats per defectes atmosfèrics, inundacions, etc.

la Direcció Facultativa. També presentarà un programa de producció d'aquests plànols d'acord amb el programa

havent de cobrir-se mitjançant assegurances de tals riscs, fins a la recepció definitiva de l'obra. Estan inclosos en

general de l'obra.

aquest paràgraf els materials i béns subministrats pel Propietari.

El Contractista presentarà els plànols de muntatge a la Direcció Facultativa, que els revisarà en un termini no superior a

El Contractista haurà de complir tots els reglaments sobre condicions de Seguretat Social, accidents, etc. disposant de

dues setmanes.

les corresponents pòlisses d'assegurances. Haurà de disposar també d'assegurança de responsabilitat civil a tercers,

Sense ser exhaustius, els plànols de muntatge han d'incloure: coordinació en falsos sostres, detalls de patis

amb un mínim de 25.000.000 Ptes. de garantia, en obres que ascendeixin fins a la suma de 250.000.000 Ptes. de

d'instal·lacions, relació de les instal·lacions amb l'estructura, sales de màquines, execució de bancades i suports, etc.

pressupost, i a partir d'aquesta xifra haurà de tenir una cobertura del 10 % sobre el total del pressupost, ja que serà el
responsable dels danys i perjudicis, directes o indirectes, que es puguin ocasionar com a conseqüència de l'obra o del

7.

REPLANTEIG

personal de la mateixa. Així haurà de prendre les precaucions necessàries o convenients per a la seguretat dels
immobles confrontants i si fos necessari efectuar qualsevol recalçat en les finques confrontants o reparar qualsevol

D'acord amb els plànols de muntatge conformats i en el moment oportú segons el pla d'obra, el Contractista marcarà de

forat o escrostonat que es produeixi en els medials o murs confrontants, a compte i càrrec del Contractista. S'inclou

forma visible la instal·lació amb punts d'ancoratge, regates, trepants, etc. el qual haurà de ser aprovat per la Direcció

també en l'esmentat anteriorment els casos d'omissió o negligència.

Facultativa abans de començar la seva execució.

Si fos precís, a judici de la Direcció Facultativa, l'apuntalament d'alguna zona de la casa o confrontants, les esmentades
apuntalacions seran a compte i càrrec del Contractista.

8.

INSPECCIONS
11.

SEGURETAT I HIGIENE A L’OBRA

Serà missió exclusiva de la Direcció Facultativa la comprovació de la realització de l'obra amb arranjament al Projecte i
instruccions complementàries.

El Contractista és responsable de les condicions de seguretat i higiene dels treballs i està obligat a adoptar i fer complir
les disposicions vigents sobre aquesta matèria, les mesures i normes que dictin els Organismes competents, les

El Contractista haurà de guardar les consideracions degudes al personal de la Direcció Facultativa, el qual tindrà lliure

exigides en el Plec de Condicions i les que fixi o sancioni la Direcció Facultativa.

accés a tots els punts de treball, i als magatzems de materials destinats a la mateixa, per al seu reconeixement previ,

Si, pel tamany de l’obra, aquesta disposa d’un projecte específic de seguretat i higiene, el Contractista està obligat a

sent retirats de l'obra els que al seu judici no reuneixin les condicions establertes. Aquest reconeixement previ no

conèixer-lo, complir-lo i donar-lo a conèixer i complir als seus treballadors i subcontractistes.

constitueix la seva aprovació definitiva i podran retirar-se, encara que després de col•locats en obra, quan presentin

Si l’Obra no disposes d’un projecte específic de seguretat, el Contractista haurà d’adoptar les normes generals de

defectes no percebuts en principi amb independència del temps transcorregut des de la seva instal·lació.

seguretat en construcció i en particular les aplicables a treballs d’instal·lacions.

La Direcció Facultativa podrà ordenar l'obertura de cales durant l'obra, inclòs abans de la recepció definitiva quan

Els riscs de realització de l’obra que s’ha de prevenir són:

sospiti l'existència de vicis amagats de la instal·lació o de materials de qualitat deficient, sent per compte del
Contractista totes les despeses ocasionades.

9.

SUBMINISTRAMENTS AUXILIARS

-

Atrapaments.

-

Caigudes en altura i al mateix nivell.

-

Caiguda d’objectes.

-

Cops.

-

Incendis i explosions.

-

Asfixia, electrocució, cremades.

La designació d'aquesta persona haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, així com també les seves

-

Talls i mutilacions.

substitucions, podent exigir la separació de qualsevol persona adscrita a l'obra, en el cas de que cometes faltes

-

Pols, sorolls.

previstes i sancionades amb tal mesura en la legislació laboral, sense obligació d'indemnització pels perjudicis derivats.

-

Riscs d’utilització de maquinària (grues, envans, maquinària portàtil).

El Contractista haurà d'emprar la ma d'obra necessària per al compliment dels terminis previstos. El Contractista lliurarà
mensualment la llista del personal en obra tant propi com subcontractat amb justificació fefaent de:

Per prevenir aquests riscs, el Contractista haurà de proporcionar els mitjans de protecció necessaris, que es puguin

1.

Estar al dia de les cotitzacions a la Seguretat Social.

classificar en mitjans individuals i mitjans de protecció col•lectius.

2.

Estar al dia del pagament de l'assegurança de responsabilitat civil que cobreixi els danys a propis i tercers.

El Contractista disposarà de cascos addicionals suficients per facilitar-los a la Direcció Facultativa, Propietat i visitants

13.

SUBCONTRACTISTES

de l’obra.

El Contractista necessitarà autorització prèvia de la Direcció Facultativa per efectuar la subcontractació de qualsevol

Els mitjans de protecció col·lectius seran els adequats en tot moment al risc de l’obra, però podem resumir els més

part de l'obra.

significatius en:

Altrament, la Direcció Facultativa podrà refusar als Subcontractistes que al seu judici no semblin idonis per executar la

Els mitjans de protecció individuals es facilitaran a cada operari en funció del treball que estigui realitzant, i consisteix
en: cascos, botes, guants, cinturó de seguretat, ulleres i pantalles de protecció.

part de l'obra per a la qual foren proposats pel Contractista.
-

Separació mínima de 5 m amb cables d’alta tensió.

L'adjudicació a Subcontractistes, es realitzarà sempre amb subjecció al Pla de Treballs. El Contractista serà el

-

Protecció amb tanques adequades dels forats d’escala i ascensors, forats en pisos i obertures en façanes.

responsable de l'omissió de les esmentades condicions.

-

Subjecció adequada de càrregues i materials.

Qualsevol Subcontractista que intervingui en l'obra, ho farà amb coneixement i submissió al Present Plec de

-

Control de l’abocat de runes.

Condicions, en quant pugui afectar-li, essent obligació del Contractista el compliment d'aquesta clàusula.

-

Protecció amb marquesines i xarxes la projecció d’objectes a distint nivell.

Llevat pacte en contra, qualsevol Subcontractista garantirà la seva instal·lació durant el mateix termini indicat en el

-

Instal•lació elèctrica provisional amb les proteccions magnetotèrmiques i diferencials adequades, cablejat

contracte per al Contractista principal. En l'esmentat període seran al seu càrrec les reposicions, substitucions, etc.

elèctric sense empalmaments entre quadre i punt de consum.
-

sense que el termini de garantia el lliuri de les responsabilitats legals.

Compliment de les prescripcions tècniques del fabricant de la maquinària i mitjans auxiliars emprats, en

especial, revisions requerides i formació dels operaris.

14.

-

Es dotarà d’il·luminació i ventilació artificial a aquelles zones que no disposin d’il·luminació i ventilació natural.

La durada normal del treball diari serà limitada per les Lleis del lloc de treball.

-

Es col·locarà un extintor de pols seca i un de CO2 de 6 kg cada 500 m2 d’obra, en perfecte estat de

No es permetran hores extres sense prèvia autorització de la Direcció Facultativa i només per a casos especials a judici

JORNADA LABORAL

funcionament.

de la mateixa.

Tot el personal rebrà, al ingressar a l’obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscs que aquests puguin implicar,

Si el Contractista entén que no podrà complir el pla previst, haurà d'ampliar la plantilla, però mai li serà permès

juntament amb les mesures de prevenció a emprar.

subsanar els retards mitjançant hores extres.

S’elegirà al personal més qualificat per impartir nocions de socorrisme i primers auxilis. Es disposarà una farmaciola
adequat en l’obra.

15.

COORDINACIÓ AMB ALTRES OFICIS

El Contractista coordinarà perfectament amb el Contractista general, si en hi hagués, o amb qui faci les seves vegades i
12.

PERSONAL A L'OBRA

amb els demés Contractistes. Si sorgeixen dificultats es sotmetran a la Direcció Facultativa, la decisió de la qual
acataran.

Correspon al Contractista sota la seva exclusiva responsabilitat la contractació de tota la ma d'obra que precisi per a

En el cas concret d'utilitzar suports, bancades o elements auxiliars comuns, es posaran d'acord en el repartiment de

l'execució dels treballs en les condicions previstes pel contracte i en les condicions que fixi la normativa laboral vigent.

costs. De no haver avinença entre ells, acataran la decisió de la Direcció Facultativa.

El Contractista haurà de lliurar una llista amb els noms del responsable tècnic, cap d'obra i encarregat de cada

16.

especialitat i notificar puntualment qualsevol canvi que hagués durant el desenvolupament de l'obra. En la relació

Les instal·lacions es realitzaran seguin les pràctiques normals per obtenir un bon funcionament, pel que es respectaran

s'especificarà el temps de la seva dedicació i els dies de permanència en l'obra.

les especificacions i instruccions de les empreses subministradores.

A part de la Direcció Tècnica del Contractista, haurà d'haver un cap d'obra i un encarregat, podent ser aquests dos

El muntatge de la instal·lació es realitzarà ajustant-se a les indicacions i Plànols del projecte i als Plànols de muntatge

últims la mateixa persona. L'encarregat haurà d'estar permanentment en l'obra durant totes les jornades laborals.

realitzats pel Contractista i aprovats per la Direcció Facultativa.

NORMES GENERALS DE MUNTATGE

Quan en l'obra sigui necessari fer modificacions en aquests Plànols o substituir els materials aprovats per altres, es
sol·licitarà permís a la Direcció Facultativa en la forma per ella establerta.

En tots els equips es disposaran les proteccions pertinents per evitar accidents. En aquelles parts mòbils de les
màquines i motors es disposaran envoltants o reixes metàl•liques de protecció.
Durant el procés d'instal·lació es protegiran degudament tots els aparells, col·locant-se tap o cobertes en les canonades

3. Finalitzades les proves i la posada en marxa es passarà a la fase de la Recepció Provisional de la Instal·lació. L'Acta
de Recepció Provisional no es signarà fins haver comprovat que el sistema ha funcionat correctament durant un mínim
de 240 hores seguides, sense interrupcions o parades causades per fallades del sistema subministrat. A més s'han de
complir els requisits següents:

que hagin de quedar obertes durant algun temps.

 Lliurament de la documentació requerida en aquest Projecte.

Tots els elements de la instal·lació com vàlvules, motors i controls es muntaran de forma que siguin fàcilment

 Retirada d'obra de tot el material sobrant.

accessibles per a la seva revisió, reparació o substitució.

 Neteja de les zones ocupades, amb transport de totes les deixalles a abocador.

17.

DIRECCIÓ TÈCNICA DE LA POSADA EN MARXA

Per aconseguir una correcta posada en marxa de les instal•lacions, l’empresa instal·ladora haurà de disposar d’un
equip totalment diferenciat del de muntatge i manipulació de les instal·lacions, encarregat de sistematitzar el processos,
compliment de paràmetres tècnics i lliurament de les instal·lacions. La gestió d’aquest procés s’anomena DIRECCIÓ
TÈCNICA DE LA POSADA EN MARXA.
La direcció tècnica de la posada en marxa, tindrà les següents fases d’actuacions:
1.- Definició del pla de posada en marxa, per unitats de treball amb indicació del temps previst, segons fitxa del pla de

4. Durant aquest període el subministrador serà l'únic responsable de l'operació del sistema, encara que haurà
ensinistrar a l'usuari.
5. Tots els elements subministrats, així com la instal·lació en el seu conjunt, estaran protegits enfront a defectes de
fabricació, instal·lació o elecció de components per una garantia de tres anys, excepte per als mòduls fotovoltaics, per
als quals la garantia serà de vuit anys comptats a partir de la data de la signatura de l'acta de recepció provisional.
6. No obstant això, vençuda la garantia, l'instal·lador quedarà obligat a la reparació de les fallades de funcionament que
es puguin produir si s'apreciés que el seu origen procedeix de defectes ocults de disseny, construcció, materials o
muntatge, comprometent-se a esmenar sense cap càrrec. En qualsevol cas, haurà d'atenir-se al que estableix la
legislació vigent quant a vicis ocults.

posada en marxa.

17*.

Aquest planning haurà de presentar-se a direcció de l’obra per rebre la seva aprovació, abans d’iniciar qualsevol

LA PROPIETAT contractarà ella directament o a través del contractista una ASSISTÈNCIA TÈCNICA per al control de

actuació.

qualitat de les instal·lacions d'acord amb les especificacions del projecte.

2.- Direcció dels equips de treball de l’empresa instal·ladora amb:

L'Assistència Tècnica proposta tindrà les següents fases d'actuació sobre les instal•lacions previstes:

-

Seguiment i interpretació de les especificacions de projecte i de la direcció d’obra.

a)

Preparació Pla de Control o confirmació del Pla de Control del Projecte, si ho hagués.

-

Definició dels paràmetres de regulació

b)

Control de qualitat sobre Materials i Equips

-

Definició del procediment tècnic de regulació

c)

Control de Execució Instal·lacions segons Normatives.

-

Ús d’aparells tècnics de mesura i regulació

d)

Control sobre proves de funcionament, Regulació i Seguretat realitzades pel Contractista.

-

Introducció dels valors de la posada en marxa a les fitxes de proves

L'Assistència Tècnica del control de qualitat, estarà vinculada i al servei de la Direcció Facultativa i la Propietat a quina

-

Lliurament dels protocols de posada en marxa a la direcció d’obra per la seva aprovació

es dirigirà tota la seva activitat.

-

Assistència al control de qualitat en cas d’haver-n’hi.

L'empresa adjudicatària d'aquesta Assistència Tècnica realitzarà el Pla de Control de les instal·lacions d'acord amb les

CONTROL DE QUALITAT

indicacions existents en la documentació del projecte dins de l'apartat denominat "Control de Qualitat" o en el seu
També realitzarà assistència tècnica a les consultes presentades per la direcció d’obra, serveis de manteniment o altres

defecte amb la normativa vigent.

agents de l’obra.

En cas de que sigui el CONTRACTISTA el que contracti aquesta Assistència Tècnica presentarà al menys tres noms

El contractista, en cas de no haver-hi partida corresponent al pressupost, destinarà per la Direcció Tècnica de la

d'empreses capacitades per aquest treball, sent elegida l'adjudicatària per la Direcció Facultativa.

Posada en Marxa almenys un 1% de l’import d’execució de materials dels capítols corresponents a les instal·lacions

El contractista destinarà per aquests treballs en cas de no existir partida pressupostada en els pressupostos del

objecte.

projecte al menys l'1,5% (un i mig per cent) de l'import d'execució material dels capítols corresponents a instal•lacions,

En cas que el contractista sigui qui ha de contractar l’equip tècnic que realitzi els treballs escrits, quedarà l’elecció a

estant oberta la possibilitat de que el CONTRACTISTA oferti un percentatge major per aquest fi.

criteri de la direcció de l’obra.

A cada certificació haurà de venir explícitament l'import destinat a Control de Qualitat.

1. L'instal·lador lliurarà a l'usuari un document-albarà en el qual consti el subministrament de components, materials i
manuals d'ús i manteniment de la instal·lació. Aquest document serà signat per duplicat per ambdues parts, conservant
cadascuna un exemplar. Els manuals lliurats a l'usuari estaran en alguna de les llengües oficials espanyoles del lloc de
l'usuari de la instal·lació, per facilitar la seva correcta interpretació.
2. Les proves a realitzar per l'instal·lador, amb independència del que indica anteriorment en aquest Projecte, seran,
com a mínim, les següents:
 Funcionament i posada en marxa del sistema.
 Prova de les proteccions del sistema i de les mesures de seguretat, especialment les de l'acumulador.

18.

PROVES

Al finalitzar l'execució de la instal·lació, l'Instal·lador està obligat a regular i equilibrar tots els circuits i a realitzar les
proves de rendiment i seguretat dels diferents equips de la instal·lació. L'Instal•lador complimentarà les fitxes del
Protocol de proves de projecte, en la seva totalitat (una fitxa per a cada element de la instal·lació).
El Contractista prepararà la següent documentació que anomenaríem Documentació Final d'Obra:

1)

Memòria actualitzada amb tots els seus apartats.

2)

Resultat de les proves realitzades d'acord amb protocol de projecte i/o reglament vigent.

Cas de que l'Empresa Contractista no actuï amb la celeritat que el cas requereixi a judici de la Direcció Facultativa, la

3)

Manual d'instruccions de la instal•lació.

Propietat podrà encarregar la reparació a una altra entitat amb càrrec al fons de garantia.

4)

Llibre de manteniment.

Si l'avaria es produeix en màquines de valor estimable, a judici de la Direcció Facultativa, s'entén que la garantia de la

5)

Plànols de la instal·lació acabada.

mateixa torna a començar a partir de la nova posada en marxa.

6)

Llista de materials emprats i catàlegs.

Tant els materials com l'execució dels treballs, els amidaments d'obra i la pròpia obra acabada hauran de ser de la

7)

Relació de subministradors i telèfons.

qualitat exigida en el contracte, compliran les instruccions de la Direcció Facultativa i estaran sotmeses en qualsevol

8)

I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i subministres de fluid o energia

moment, als assaigs i proves que aquesta disposi.

tals com butlletins de la instal·lació, llibre de manteniment, etc.

Cap part de l'obra haurà de cobrir-se o amagar-se sense l'aprovació de la Direcció Facultativa. El Contractista haurà de

De la documentació anterior es lliurarà una primera còpia sense aprovar a la Direcció Facultativa o a l'empresa de

donar tot tipus de facilitats per poder examinar, controlar i mesurar tota l'obra que hagi de quedar amagada.

Control de Qualitat.
En un termini de 15 dies laborables, la Direcció Facultativa o el Control de Qualitat segons el cas, comprovarà la

21.

documentació lliurada i emetrà un pla de comprovacions i proves que hauran ser realitzades pel Contractista en

S'estableix una garantia d'assegurament dels resultats i de lliurament de la documentació pertinent prèvia a la Recepció

presència de la Direcció Facultativa o el personal de l'empresa de Control de Qualitat.

Provisional que vencerà en el moment en que el Contractista obtingui de la Propietat o Direcció Facultativa, l'aprovació

Cas de resultar negatives, encara que sigui en part, es proposarà un altre dia per efectuar les proves, quan el

fefaent de la documentació demanada en el capítol PROVES i de forma ineludible la corresponent als apartats:

Contractista consideri pugui tenir resoltes les anomalies observades i corregits els Plànols no concordants.

2)

Resultat de les proves realitzades d'acord amb el Protocol de Projecte i/o Reglament vigent.

Si en aquesta segona revisió s'observen de nou anomalies que impedeixin a judici de la Direcció Facultativa procedir a

4)

Llibre de manteniment.

la Recepció Provisional, les despeses ocasionades per les següents revisions correran per compte del Contractista,

5)

Plànols de la instal·lació acabada.

amb càrrec a la liquidació.

8)

I la necessària per complimentar la normativa vigent i aconseguir la legalització i subministraments de fluids o

Al mateix temps el Contractista aclarirà als Serveis de Manteniment quants dubtes trobin.

energia. (Butlletins de la instal•lació, llibre de manteniment, etc.)

GARANTIA DE RESULTAT

Cas que el Contractista no compleixi satisfactòriament amb l'expressat anteriorment, la Propietat, a requeriment de la
19.

RECEPCIÓ PROVISIONAL

Direcció Facultativa podrà, si ho desitja, rebre provisionalment l'obra, i encarregar a tercers, amb càrrec a les quantitats

Al resultar positives les proves i aclarits els dubtes al Servei de Manteniment es procedirà a formalitzar la Recepció

pendents de liquidació o fiança, els treballs de documentació i obtenció de resultats pendents.

Provisional de l'obra que serà signada per la Propietat, pel seu Servei de Manteniment, cas de que així ho decideixi la

1. Generalitats:

Propietat, la Direcció Facultativa i el Contractista.

Es realitzarà un contracte de manteniment (preventiu i correctiu), almenys, de tres anys.

Per formalitzar la Recepció Provisional serà necessari que el Contractista hagi lliurat prèviament tres còpies en paper i
tres còpies en suport informàtic de la Documentació Final d'Obra corregides amb les observacions corresponents.

Una còpia serà per a la Direcció Facultativa, una altra per a la Propietat i la tercera per a l'Empresa de Control de
Qualitat.
En el document de la Recepció Provisional haurà d'adjuntar-se fotocòpia conforme la Propietat o la Direcció Facultativa

El manteniment preventiu implicarà, com a mínim, una revisió anual.
El contracte de manteniment de la instal·lació inclourà les tasques de manteniment de tots els elements de la
instal·lació aconsellats pels diferents fabricants.
2. Programa de manteniment
•

L'objecte d'aquest apartat és definir les condicions generals mínimes que s'han de seguir per al manteniment
de les instal·lacions d'energia solar fotovoltaica aïllades de la xarxa de distribució elèctrica.

•

Es defineixen dos esglaons d'actuació per englobar totes les operacions necessàries durant la vida útil de la
instal·lació, per assegurar el funcionament, augmentar la producció i prolongar la durada de la mateixa:
o Manteniment preventiu
o Manteniment correctiu
Pla de manteniment preventiu: operacions d'inspecció visual, verificació d'actuacions i altres, que aplicades a
la instal·lació han de permetre mantenir, dins de límits acceptables, les condicions de funcionament,
prestacions, protecció i durabilitat de la instal·lació.

ha rebut la documentació final d'obra corregida.
Si en el moment d'ocupar l'obra i utilitzar les instal•lacions no han estat completades les Proves o la documentació
corresponent per causes alienes a la Propietat, Direcció Facultativa o Control de Qualitat, se li retindrà al Contractista la
liquidació i la fiança establerta, quines quantitats podrà la Propietat utilitzar-les per acabar els treballs pendents i abonar
el major cost, els danys i perjudicis ocasionats als que intervenen en els treballs i als usuaris de l'obra.

20.

•

GARANTIA DE FUNCIONAMENT

El termini de garantia començarà al dia següent al de la signatura de l'Acta de Recepció Provisional. El termini de
garantia serà de 12 mesos si no s'indica el contrari.
Durant el termini de garantia, el Contractista ve obligat a reparar, amb tota urgència, qualsevol avaria que sorgeixi,
encara que estimi que la causa de la mateixa no sigui deguda a defectes de material o d'instal·lació, sinó a mal us,
tema que haurà dilucidar-se posteriorment mitjançant justificació escrita per part del Contractista.

•

Pla de manteniment correctiu: totes les operacions de substitució necessàries per assegurar que el sistema
funciona correctament durant la seva vida útil. Inclou:

- La visita a la instal·lació en els termini de 48h, cada vegada que l'usuari ho requereixi per avaria greu en la instal·lació.
-L'anàlisi i pressupostació dels treballs i reposicions necessàries per al correcte funcionament de la mateixa.

- Els costos econòmics del manteniment correctiu, amb l'abast indicat, formen part del preu anual del contracte de
manteniment. Podran no estar incloses ni la mà d'obra, ni les reposicions d'equips necessàries més enllà del període
de garantia.
• El manteniment ha de realitzar per personal tècnic qualificat sota la responsabilitat de l'empresa instal·ladora.
•

El manteniment preventiu de la instal·lació inclourà una visita anual en què es realitzaran, com a mínim, les
següents activitats:
- Verificació del funcionament de tots els components i equips.
- Revisió del cablejat, connexions, platines, terminals, etc.
- Comprovació de l'estat dels mòduls: situació respecte al projecte original, neteja i presència de danys que afectin la
seguretat i proteccions.
- Estructura suport: revisió de danys en l'estructura, deteriorament per agents ambientals, oxidació, etc.
- Bateries: nivell de l'electròlit, neteja i greixatge de terminals, etc.
- Regulador de càrrega: caigudes de tensió entre terminals, etc.
- Inversors: estat d'indicadors i alarmes.
- Caigudes de tensió en el cablejat de contínua.
- Verificació dels elements de seguretat i proteccions: preses de terra, actuació d'interruptors de seguretat, fusibles,
etc.
• En instal·lacions amb monitoratge l'empresa instal·ladora de la mateixa realitzarà una revisió cada sis mesos,
comprovant el calibratge i neteja dels mesuradors, funcionament i calibratge del sistema d'adquisició de
dades, emmagatzematge de les dades, etc.
•

Les operacions de manteniment realitzades es registraran en un llibre de manteniment.

Els elements discrets es mesuraran per unitats instal·lades.
Les canonades es mesuraran pel seu eix, segons el recorregut real, incloent trams rectes i corbes, sense descomptar
de l'amidament la longitud ocupada per vàlvules i demés accessoris. No s'admetran suplements per empelts,
derivacions, minves, etc.
L'aïllament de canonades es mesurarà segons el mateix criteri que les canonades, i inclourà la valvuleria, corbes i
accessoris. No s'admetran suplements per aquests conceptes ni per minves de material.
L'amidament de conductes es realitzarà normalment en metres quadrats, en base a les seves dimensions nominals,
mesurant sobre el recorregut real, incloent trams rectes i corbes. Els colzes i corbes es mesuraran per la seva part
exterior. Les reduccions es mesuraran en la seva longitud real i aplicant la major de les seccions. No s'admetran
suplements d'amidament per corbes, empelts, embocadures, derivacions, etc. o per minves de material.
L'aïllament de conductes es mesurarà seguint els mateixos criteris indicats per als conductes, però prenent com a base
les dimensions nominals del conducte que s'aïlla.
Els tubs per a cablejat elèctric es mesuraran pel seu eix, seguint el seu recorregut real, incloent trams rectes, sense
descomptar de l'amidament la longitud ocupada per caixes d'empalmament i derivació. No s'admetran suplements per
corbes, derivacions, empalmaments, etc. ni per minves de material.
Les safates per a cablejat elèctric es mesuraran pel seu eix, seguint el seu recorregut real, incloent trams rectes i
corbes. Els colzes i les corbes es mesuraran per la seva part exterior. No s'admetran suplements d'amidament per
corbes, empelts, derivacions, etc. ni per minves de material.
El cablejat elèctric (que no estigui inclòs en conceptes com punt de llum) es mesurarà pel seu recorregut real des de

22.

RECEPCIÓ DEFINITIVA

Als 12 mesos de la Recepció Provisional es procedirà a la Recepció Definitiva, seguint els mateixos tràmits i

borns a borns de connexió. No s'admetran suplements d'amidament per derivacions, empalmaments, reserves o
minves de material.

inspeccions que en la Recepció Provisional i aplicant-se el previst en l'apartat de 'Fiança' per a l’alliberació definitiva.
Només podran ser definitivament rebudes les obres que estiguin en perfecte estat i en funcionament. Si l'obra s'arruïna

25.

VALORACIÓ D'UNITATS D'OBRA

amb posterioritat a la Recepció Definitiva, per vicis amagats de la construcció deguts a incompliment dolós del

Tots els preus unitaris dels elements del Projecte s'entendrà que inclouen sempre el subministrament, manipulació i ús

contracte per part del Contractista, respondrà aquest dels danys i perjudicis en el termini de 15 anys.

de tots els materials necessaris per a l'execució de les unitats d'obra corresponents, a menys que específicament

La Recepció Definitiva implica només l'extinció de la responsabilitat administrativa de la contracta però no exclou la

s'excloguin alguns d'ells en l'article corresponent.

responsabilitat a la que es refereix l'Article 1.591 del Codi Civil.

Altrament, s'entendrà que tots els preus unitaris comprenen les despeses de maquinaria, ma d'obra, elements,
accessoris, transports, eines, despeses generals i tota classe d'operacions, directes o accidentals, necessàries per

23.

PERMISOS (PER COMPTE DEL CONTRACTISTA)

deixar les unitats d'obra acabades amb arranjament a les condicions especificades en el Projecte.

Corre per compte del Contractista la confecció i presentació dels butlletins de la instal·lació i llibre de manteniment

S'entén doncs, que l'expressió "Completament instal·lat/da", es refereix a unitats d'obra totalment muntades,

oficial, així com la resta de documents que reglamentàriament han de ser preparats i aportats pel Contractista.

connectades i en perfecte funcionament.

Corre per compte del Contractista la redacció, visat i tramitació davant Organismes Oficials (Delegació d'Indústria,

També queda inclòs en el preu la part proporcional per a la realització d'assaigs i proves finals.

Ajuntament, etc.) dels Projectes necessaris per obtenir tots els permisos oficials per a la construcció, posada en marxa i

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar les unitats d'obra que figuren en el Projecto no és

connexió de les instal•lacions objecte de Plec.

exhaustiu. Per tant, qualsevol operació o material no descrit o relacionat, però necessari, per executar una unitat d'obra,
es considera sempre inclòs en els preus.

Altrament, el Contractista és el responsable de la confecció, visat i tramitació dels certificats finals d'obra necessaris.
Els costos de les taxes de visat i tramitació corren per compte del Contractista.

26.

TREBALLS ADDICIONALS PER PREUS UNITARIS

Es valoraran per amidament d'unitats d'obra aplicant els preus unitaris aprovats.
24.

CRITERIS D'AMIDAMENT DE LES INSTAL·LACIONS

Si sorgeixen variacions de qualitat o tipus de materials o noves unitats d'obra per exigències de la Propietat i/o Direcció

Tot amidament haurà de ser reproduïble admetent marges d'error tolerables. S'empraran els instruments d'amidament

Facultativa, dintre sempre del context general del Projecte valorat, els nous preus unitaris es negociaran comparant els

d'ús normal en una obra (regles rígides o cintes mètriques) en aquells casos en que sigui possible fer-ho.

preus de venda al públic dels nous materials amb els preus de venda al públic dels substituïts o més comparables,

La unitat d'amidament serà la que s'expressi en l'Estat d'Amidaments o la que la Direcció Facultativa dictamini, en cas

establint-se una comparació aritmètica, a saber:

de dubte.

que donarà el màxim acceptable del nou preu unitari. La fletxa de comparació serà la de l'oferta general aprovada

Totes les certificacions seran a l'origen, acumulant-se cadascuna de les anteriors i s'entendran sempre com a bestreta

objecte de contracte, d'acord amb la relació de PVP subministrats pel Contractista juntament amb l'oferta.

a compte de la liquidació.

Cas de sorgir noves parts d'obra no contractades, el nou pressupost objecte d'ampliació de contracte es realitzarà

Donat que les certificacions es portaran a l'origen, tenint caràcter de bon compte, tots els errors que podessin aparèixer

d'acord amb la tònica de preus unitaris establerts en l'oferta base.

no seran motiu per demorar el termini de comprovació. En tal supòsit hauran de ser tornades indicant els errors o
objeccions, per ser subsagnats en la certificació següent.

27.

TREBALLS ADDICIONALS PER ADMINISTRACIÓ

S'estableix el mateix criteri per a certificacions extraordinàries per addicionals o treballs per administració.

Els treballs que es realitzin per administració es cotitzaran d'acord amb els següents criteris:

La Direcció Facultativa podrà requerir del Contractista documentació acreditativa d'estar al corrent del pagament dels

1.

subministradors.

Els materials es valoraran d'acord amb el preu de venda al públic, considerant-se inclosos en l'esmentat preu,

transport, benefici industrial, etc.

Els materials a certificar hauran d'estar instal•lats (muntats i en funcionament). No s'abonaran certificacions per

2.

La ma d'obra es valorarà d'acord amb els preus indicats per als treballs per administració:

arreplegament de materials.

Encarregat:

€.

29.

Oficial 1ª:

€.

La última certificació d'obra es presentarà després de la Recepció Provisional, sortirà efecte de liquidació definitiva,

Oficial 2ª:

€.

sempre i quan així ho faci constar el Contractista donant-se el títol de certificació final. A més l'esmentat Contractista

Ajudant:

€.

dirigirà carta a la Propietat acompanyant aquesta certificació final, fent constar que per la seva part surt efectes de

LIQUIDACIÓ D'OBRES

liquidació, tan aviat sigui conformada per la Direcció Facultativa.
En els preus anteriors, es troba inclosa Seguretat Social, Dietes, Desplaçaments, Benefici Industrial, etc.

Per a la conformitat o objeccions de l'esmentada última certificació, disposarà la Direcció Facultativa d'un termini

En els preus anteriors no està inclòs l'IVA.

suplementari de 30 dies, respecte al previst per a les certificacions ordinàries.
No es conformarà la última certificació si no es disposa de l'acceptació a la Recepció Provisional.

28.

CERTIFICACIONS

Durant l'execució de les obres, s'establiran mensualment relacions valorades de les obres executades.

30.

Les esmentades certificacions seran segons format establert per la Direcció Facultativa o la Propietat i constaran de les

De l'import de cada certificació d'obra que es realitzi, es retindrà un 10 % en concepte de fiança.

següents parts:

La fiança respondrà dels deutes del Contractista dimanats de la documentació contractual, del reintegrament dels

FIANÇA

pagaments avançats superiors al cost, del reconeixement dels danys o perjudicis que puguin produir-se com a
1.

Valor a l'origen de l'obra realitzada valorada amb preus unitaris d'acord amb el pressupost base, amb la

denominació:

conseqüència de l'incompliment del contracte, de la qualitat de l'obra, i de qualsevol altre incompliment de les
obligacions que incumbeixen al Contractista. Aquesta no suposarà en cap cas un límit superior de valoració de les

Pressupost Nº:

CERTIFICACIÓ Nº:

responsabilitats del Contractista, podent en el seu cas exigir-se les indemnitzacions corresponents de valor superior al
de la fiança.

2.

Relació numerada i valorada a l'origen de les variacions sorgides dintre del context de l'obra contractada i

referits a cada capítol del pressupost amb la denominació:
Pressupost Nº:

3.

La Propietat podrà disposar lliurement de la fiança fins a la seva alliberació.
Amb independència de l'anterior el Contractista respondrà amb l'esmentada fiança i amb la totalitat dels seus béns

CERTIFICACIÓ VARIACIONS Nº:

presents i futurs:

Valor a l'origen de noves parts d'obra que han estat objecte de nous pressupostos amb la denominació:

a)

De les reparacions que sigui precís efectuar en les obres o instal·lacions per vicis constructius.

Pressupost Nº

b)

De les despeses que ocasioni per haver d'enderrocar i tornar a instal·lar o reconstruir unitats d'obra o

:

CERTIFICACIÓ Nº:

instal·lacions.
4.

Valor a l'origen d'obres realitzades per administració amb detall de parts de treball i relació de materials valorats

c)

De la diferència de preu entre la que s'ha convingut per a l'execució de les obres i en la que s'adjudiquin a un

nou Contractista per qualsevol motiu. Aquest apartat s'aplicarà així mateix per a les diferències de cost en el cas de que

i subscrits per persona autoritzada amb la denominació:
CERTIFICACIÓ ADMINISTRACIONS Nº:

la Propietat hagués d'acabar les obres per administració.
d)

De qualsevol altre esdeveniment i responsabilitat en que podés incórrer el Contractista en relació a tercers.

de 15 dies. En aquest últim cas, el Contractista els subsagnarà no podent haver-hi cap reclamació fins a la liquidació

31.

ALLIBERACIÓ DE FIANÇA

definitiva.

Als 12 mesos de la Recepció Provisional i després de la Recepció Definitiva, la Propietat realitzarà la devolució del fons

La certificació haurà de presentar-se a la Direcció Facultativa que donarà la seva conformitat o objeccions en el termini

de fiança o garantia (10 % del valor de l'obra).

Verificada la Recepció Definitiva es cancel·larà la fiança, es lliurarà les quantitats dipositades per aquest concepte o en

Seran altrament causa de rescissió: La demora en el lliurament de l'obra per termini superior a 2 mesos, la manifesta

segons quins casos s'anul·larà l'aval bancari, o s'anul·larà el dipòsit que s'hagués constituït.

desobediència en l'execució de l'obra, i en general, l'incompliment dels Plecs Tècnics i Generals de Condicions

Per a la cancel·lació de la fiança, serà precís que s'acrediti que no existeix cap reclamació contra el Contractista per

Econòmiques, Facultatives i Legals.

danys i perjudicis, que siguin de compte seva, per deutes de jornals i materials o per indemnitzacions derivades

En els supòsits previstos en el paràgraf anterior el Propietari podrà a més d'aplicar les sancions establertes, rescindir el

d'accidents ocorreguts en el treball, o per alguna altra causa.

contracte, sol•licitar indemnitzacions per danys i perjudicis que seran un mínim del 10 % del valor de l'obra, segons la
liquidació definitiva, quantitat que podrà incrementar¬-se en l'arbitratge que es practiqui en tals casos. En qualsevol

32.

PENALITZACIONS

cas de rescissió del contracte segons els anteriors supòsits, la Propietat serà indemnitzada a més de les previsions i

Les penalitzacions seran les establertes per la Propietat a la signatura del contracte.

indemnitzacions assenyalades, amb la fiança dipositada fins a la data.

33.

En cas de defunció del Contractista (com a persona física) el contracte queda automàticament anul·lat, llevat que la

FORMA DE PAGAMENT

La forma de pagament seran les que s'acordi amb la Propietat a la signatura del contracte.

Propietat accepti l'oferta dels hereus, per a la continuació dels treballs. L'apreciació de l'existència de circumstàncies
enumerades en els paràgrafs anteriors correspondrà a la Direcció Facultativa.

34.

SUSPENSIÓ DE LES OBRES

La Propietat podrà en tot moment ordenar la suspensió de tota o part de l'obra.

El Contractista per la seva part podrà donar per rescindit el contracte en les causes previstes en l'apartat "suspensió
d'obres" del present plec.

A més, el Contractista podrà rescindir per manca d'aprovació d'alguna certificació o

pagament d'alguna de les mateixes, considerant-se tal una demora de 30 dies de la data de venciment.
1.

En el caso de que la suspensió sigui parcial, és a dir, si la durada no excedeix de dos mesos, el Contractista

vindrà obligat a reajustar el seu programa de treball.

36.

REGIM JURÍDIC

El present plec general de condicions econòmiques, facultatives i legals, tindrà caràcter de contracte privat i podrà ser
2.

En el caso de que la suspensió sigui total:

elevat a escriptura pública si alguna de les parts ho desitja, havent en aquest supòsit fer-se càrrec de les despeses que

a)

tal formalització ocasioni. Les parts, quedaran sotmeses, en tot moment a la Legislació Civil, Mercantil i Processal

Si es deu d'esmentada suspensió per part de la Propietat, a alguna de les causes previstes en la

resolució i rescissió del contracte, s'aplicarà el disposat en l'apartat "Resolució i Rescissió" del present Plec de

Espanyola, amb les particularitats que s'especifiquen en aquest Plec.

Condicions, no tenint el Contractista dret a percebre indemnitzacions sota cap concepte.

A tots els efectes, les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la

b)

Si la suspensió total fos deguda única i exclusivament a la voluntat unilateral del Propietari, i sense

província de l'Obra, amb renuncia de qualsevol altre fur que podés correspondre-¬li.

causa justificada en el cas de que el Contractista decideixi rescindir el contracte, tindrà dret a una indemnització del 3 %

Qualsevol diferència que podés sorgir entre les parts, amb motiu de l'obra, interpretació o execució de l'acordat, es

de l'obra pendent de realitzar, renunciant a qualsevol altra indemnització per danys i perjudicis soferts.

sotmetrà a arbitratge d'equitat, regulat per la Llei 36/1988 de 5 de desembre de 1988.

Els materials dipositats en l'obra es certificaran en la liquidació definitiva. També seran certificats
aquells materials que encara que no estiguin dipositats en l'obra hagin estat encarregats pel Contractista i siguin

Serà àrbitre únic, la Direcció Facultativa, dispensant-se les parts dels motius d'incompatibilitat que legalment poguessin
incórrer en l'esmentat arbitri.

d'exclusiva utilitat per a l'esmentada obra, tal caràcter haurà de ser apreciat per la Direcció Facultativa.
c)

En el cas de que el Contractista decideixi rescindir unilateralment el contracte, sense causa justificada,

Barcelona, Desembre de 2018

el Propietari quedarà lliure de tota obligació podent practicar immediatament la liquidació definitiva amb una baixa del 5
%, i estant el Contractista obligat a abandonar l'obra immediatament, inclòs abans de practicar-se l'esmentada
liquidació.
Altrament podrà sol•licitar la Propietat una indemnització per danys i perjudicis, que es fixa en un mínim del 10 % del
valor de l'obra, segons la liquidació definitiva, l'esmentada quantitat podrà incrementar-se en l'arbitratge que es
practiqui. La Propietat tindrà dret a percebre la fiança dipositada fins a la data.

35.

RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ

Seran causes de rescissió del contracte, la dissolució o extinció del Contractista, la seva fallida o suspensió de
pagaments i l'embargament dels béns destinats a l'obra o utilitzats en la mateixa.
En els supòsits previstos en el paràgraf anterior, la Propietat podrà unilateralment donar per rescindit el contracte,
sense pagament de cap indemnització, i practicant immediatament la liquidació definitiva, amb una baixa d'un 5 %,
havent el Contractista d'abandonar l'obra en el mateix moment en que sigui requerit per a això, encara abans de
practicar-se la liquidació.
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Anexo I: Medida de la potencia instalada de una central fotovoltaica
conectada a la red eléctrica
Anexo II: Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación del
generador distinta de la óptima
Anexo III: Cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras

Antecedentes
Esta documentación, elaborada por el Departamento de Energía Solar del IDAE y
CENSOLAR, es una revisión del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas
a Red editado por primera vez en el año 2002, con la colaboración del Instituto de
Energía Solar de la Universidad Politécnica de Madrid y el Laboratorio de Energía Solar
Fotovoltaica del Departamento de Energías Renovables del CIEMAT.
Su finalidad es establecer las condiciones técnicas que deben tomarse en consideración
en las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas a la red eléctrica de
distribución.

1 Objeto

– Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de
puntos de medida del sistema eléctrico.

1.1 Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones solares fotovoltaicas
conectadas a red que se realicen en el ámbito de actuación del IDAE (proyectos, líneas de apoyo,
etc.). Pretende servir de guía para instaladores y fabricantes de equipos, definiendo las
especificaciones mínimas que debe cumplir una instalación para asegurar su calidad, en
beneficio del usuario y del propio desarrollo de esta tecnología.

– Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de producción
de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la
fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo,
para dicha tecnología.

1.2 Valorar la calidad final de la instalación en cuanto a su rendimiento, producción e integración.

3 Definiciones

1.3 El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue, PCT) se
extiende a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de las
instalaciones.

3.1 Radiación solar

1.4 En determinados supuestos, para los proyectos se podrán adoptar, por la propia naturaleza de
los mismos o del desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en este PCT,
siempre que quede suficientemente justificada su necesidad y que no impliquen una disminución
de las exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo.

2 Generalidades
2.1 Este Pliego es de aplicación a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de
distribución. Quedan excluidas expresamente las instalaciones aisladas de la red.

3.1.1 Radiación solar
Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.
3.1.2 Irradiancia
Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía incidente en una superficie por
unidad de tiempo y unidad de superficie. Se mide en kW/m2.
3.1.3 Irradiación
Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un cierto período
de tiempo. Se mide en kWh/m2, o bien en MJ/m2.
3.2 Instalación

2.2 Podrá, asimismo, servir como guía técnica para otras aplicaciones especiales, las cuales deberán
cumplir los requisitos de seguridad, calidad y durabilidad establecidos. En la Memoria de Diseño
o Proyecto se incluirán las características de estas aplicaciones.
2.3 En todo caso serán de aplicación todas la normativas que afecten a instalaciones solares
fotovoltaicas, y en particular las siguientes:
– Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
– Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.
– Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo
de factura para las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
– Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas
a la red de baja tensión.

3.2.1 Instalaciones fotovoltaicas
Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la conversión directa de la radiación
solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio.
3.2.2 Instalaciones fotovoltaicas interconectadas
Aquellas que disponen de conexión física con las redes de transporte o distribución de energía
eléctrica del sistema, ya sea directamente o a través de la red de un consumidor.
3.2.3 Línea y punto de conexión y medida
La línea de conexión es la línea eléctrica mediante la cual se conectan las instalaciones
fotovoltaicas con un punto de red de la empresa distribuidora o con la acometida del usuario,
denominado punto de conexión y medida.

– Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

3.2.4 Interruptor automático de la interconexión
Dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las protecciones de interconexión.

– Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002).

3.2.5 Interruptor general
Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la instalación fotovoltaica de la red
de la empresa distribuidora.

– Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
– Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica en régimen especial.
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3.2.6 Generador fotovoltaico
Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.
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3.2.7 Rama fotovoltaica

3.4 Integración arquitectónica

Subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones serie-paralelo, con voltaje
igual a la tensión nominal del generador.
3.2.8 Inversor
Convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna. También se
denomina ondulador.
3.2.9 Potencia nominal del generador

Según los casos, se aplicarán las denominaciones siguientes:
3.4.1 Integración arquitectónica de módulos fotovoltaicos
Cuando los módulos fotovoltaicos cumplen una doble función, energética y arquitectónica
(revestimiento, cerramiento o sombreado) y, además, sustituyen a elementos constructivos
convencionales.
3.4.2 Revestimiento
Cuando los módulos fotovoltaicos constituyen parte de la envolvente de una construcción
arquitectónica.

Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos.
3.2.10 Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal
Suma de la potencia nominal de los inversores (la especificada por el fabricante) que
intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento.
3.3 Módulos

3.4.3 Cerramiento
Cuando los módulos constituyen el tejado o la fachada de la construcción arquitectónica,
debiendo garantizar la debida estanquidad y aislamiento térmico.
3.4.4 Elementos de sombreado
Cuando los módulos fotovoltaicos protegen a la construcción arquitectónica de la sobrecarga
térmica causada por los rayos solares, proporcionando sombras en el tejado o en la fachada.

3.3.1 Célula solar o fotovoltaica
Dispositivo que transforma la radiación solar en energía eléctrica.
3.3.2 Célula de tecnología equivalente (CTE)
Célula solar encapsulada de forma independiente, cuya tecnología de fabricación y
encapsulado es idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman la instalación.

3.4.5 La colocación de módulos fotovoltaicos paralelos a la envolvente del edificio sin la doble
funcionalidad definida en 3.4.1, se denominará superposición y no se considerará integración
arquitectónica. No se aceptarán, dentro del concepto de superposición, módulos horizontales.

4 Diseño

3.3.3 Módulo o panel fotovoltaico
Conjunto de células solares directamente interconectadas y encapsuladas como único bloque,
entre materiales que las protegen de los efectos de la intemperie.

4.1 Diseño del generador fotovoltaico
4.1.1 Generalidades

3.3.4 Condiciones Estándar de Medida (CEM)
Condiciones de irradiancia y temperatura en la célula solar, utilizadas universalmente para
caracterizar células, módulos y generadores solares y definidas del modo siguiente:

4.1.1.1 El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones del apartado 5.2.
4.1.1.2 Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o en el caso de
modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la compatibilidad entre ellos y la
ausencia de efectos negativos en la instalación por dicha causa.

– Irradiancia solar: 1000 W/m2
– Distribución espectral: AM 1,5 G
– Temperatura de célula: 25 °C

4.1.1.3 En aquellos casos excepcionales en que se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse
debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido
sometidos. En cualquier caso, han de cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento.

3.3.5 Potencia pico
Potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM.

4.1.2 Orientación e inclinación y sombras

3.3.6 TONC
Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que alcanzan
las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia de 800 W/m2 con distribución
espectral AM 1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento, de 1 m/s.
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4.1.2.1 La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el
mismo serán tales que las pérdidas sean inferiores a los límites de la tabla I. Se considerarán
tres casos: general, superposición de módulos e integración arquitectónica, según se define
en el apartado 3.4. En todos los casos han de cumplirse tres condiciones: pérdidas por
orientación e inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites
estipulados respecto a los valores óptimos.
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4.3.2 Las condiciones de la construcción se refieren al estudio de características urbanísticas,
implicaciones en el diseño, actuaciones sobre la construcción, necesidad de realizar obras de
reforma o ampliación, verificaciones estructurales, etc. que, desde el punto de vista del
profesional competente en la edificación, requerirían su intervención.

Tabla I
Orientación e
inclinación (OI)

Sombras
(S)

Total
(OI + S)

General

10 %

10 %

15 %

Superposición

20 %

15 %

30 %

Integración arquitectónica

40 %

20 %

50 %

4.3.3 Las condiciones de la instalación se refieren al impacto visual, la modificación de las
condiciones de funcionamiento del edificio, la necesidad de habilitar nuevos espacios o
ampliar el volumen construido, efectos sobre la estructura, etc.

5 Componentes y materiales
4.1.2.2 Cuando, por razones justificadas, y en casos especiales en los que no se puedan instalar de
acuerdo con el apartado 4.1.2.1, se evaluará la reducción en las prestaciones energéticas de
la instalación, incluyéndose en la Memoria del Proyecto.

5.1 Generalidades

4.1.2.3 En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e inclinación del generador
y sombras. En los anexos II y III se proponen métodos para el cálculo de estas pérdidas, que
podrán ser utilizados para su verificación.

5.1.1 Como principio general se ha de asegurar, como mínimo, un grado de aislamiento eléctrico
de tipo básico clase I en lo que afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a
materiales (conductores, cajas y armarios de conexión), exceptuando el cableado de continua,
que será de doble aislamiento de clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65.

4.1.2.4 Cuando existan varias filas de módulos, el cálculo de la distancia mínima entre ellas se
realizará de acuerdo al anexo III.

5.1.2 La instalación incorporará todos los elementos y características necesarios para garantizar en
todo momento la calidad del suministro eléctrico.

4.2 Diseño del sistema de monitorización

5.1.3 El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar en la red averías,
disminuciones de las condiciones de seguridad ni alteraciones superiores a las admitidas por
la normativa que resulte aplicable.

4.2.1 El sistema de monitorización proporcionará medidas, como mínimo, de las siguientes
variables:
– Voltaje y corriente CC a la entrada del inversor.
– Voltaje de fase/s en la red, potencia total de salida del inversor.

5.1.4 Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones
peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de
distribución.

– Radiación solar en el plano de los módulos, medida con un módulo o una célula de
tecnología equivalente.

5.1.5 Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en
particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.

– Temperatura ambiente en la sombra.

5.1.6 Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las
personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos
e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten
de la aplicación de la legislación vigente.

– Potencia reactiva de salida del inversor para instalaciones mayores de 5 kWp.
– Temperatura de los módulos en integración arquitectónica y, siempre que sea posible,
en potencias mayores de 5 kW.
4.2.2 Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de adquisición, la precisión
de las medidas y el formato de presentación se hará conforme al documento del JRC-Ispra
“Guidelines for the Assessment of Photovoltaic Plants - Document A”, Report EUR16338 EN.

5.1.7 En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las especificaciones
técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes.

4.2.3 El sistema de monitorización sera fácilmente accesible para el usuario.

5.1.8 Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de los
mismos estarán en castellano y además, si procede, en alguna de las lenguas españolas
oficiales del lugar de la instalación.

4.3 Integración arquitectónica

5.2 Sistemas generadores fotovoltaicos

4.3.1 En el caso de pretender realizar una instalación integrada desde el punto de vista arquitectónico según lo estipulado en el punto 3.4, la Memoria de Diseño o Proyecto especificarán las
condiciones de la construcción y de la instalación, y la descripción y justificación de las
soluciones elegidas.

5.2.1 Los módulos fotovoltaicos deberán incorporar el marcado CE, según la Directiva 2006/95/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación
de las legislaciones de los Estados miembros sobre el material eléctrico destinado a utilizarse
con determinados límites de tensión.
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Además, deberán cumplir la norma UNE-EN 61730, armonizada para la Directiva 2006/95/CE,
sobre cualificación de la seguridad de módulos fotovoltaicos, y la norma UNE-EN 50380,
sobre informaciones de las hojas de datos y de las placas de características para los módulos
fotovoltaicos. Adicionalmente, en función de la tecnología del módulo, éste deberá satisfacer
las siguientes normas:
– UNE-EN 61215: Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre.
Cualificación del diseño y homologación.
– UNE-EN 61646: Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para aplicaciones terrestres.
Cualificación del diseño y aprobación de tipo.
– UNE-EN 62108. Módulos y sistemas fotovoltaicos de concentración (CPV). Cualificación
del diseño y homologación.
Los módulos que se encuentren integrados en la edificación, aparte de que deben cumplir la
normativa indicada anteriormente, además deberán cumplir con lo previsto en la Directiva
89/106/CEE del Consejo de 21 de diciembre de 1988 relativa a la aproximación de las
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros sobre los
productos de construcción.
Aquellos módulos que no puedan ser ensayados según estas normas citadas, deberán acreditar
el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en las mismas por otros medios, y con
carácter previo a su inscripción definitiva en el registro de régimen especial dependiente del
órgano competente.
Será necesario justificar la imposibilidad de ser ensayados, así como la acreditación del
cumplimiento de dichos requisitos, lo que deberá ser comunicado por escrito a la Dirección
General de Política Energética y Minas, quien resolverá sobre la conformidad o no de la
justificación y acreditación presentadas.
5.2.2 El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo y nombre
o logotipo del fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a
la fecha de fabricación.
5.2.3 Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a continuación.
5.2.3.1 Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías de las
células y sus circuitos por sombreados parciales y tendrán un grado de protección IP65.

5.2.6 Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación del generador, se
instalarán los elementos necesarios (fusibles, interruptores, etc.) para la desconexión, de forma
independiente y en ambos terminales, de cada una de las ramas del resto del generador.
5.2.7 Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante un período mínimo
de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento durante 25 años.
5.3 Estructura soporte
5.3.1 Las estructuras soporte deberán cumplir las especificaciones de este apartado. En todos los casos
se dará cumplimiento a lo obligado en el Código Técnico de la Edificación respecto a seguridad.
5.3.2 La estructura soporte de módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas
del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la edificación y demás
normativa de aplicación.
5.3.3 El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos, permitirá las
necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de los
módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.
5.3.4 Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en número, teniendo en
cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma que no se produzcan flexiones en los
módulos superiores a las permitidas por el fabricante y los métodos homologados para el
modelo de módulo.
5.3.5 El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de inclinación
especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la facilidad de montaje y
desmontaje, y la posible necesidad de sustituciones de elementos.
5.3.6 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes ambientales. La
realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes de proceder, en su caso, al
galvanizado o protección de la estructura.
5.3.7 La tornillería será realizada en acero inoxidable. En el caso de que la estructura sea
galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, exceptuando la sujeción de los módulos a la
misma, que serán de acero inoxidable.

5.2.3.2 Los marcos laterales, si existen, serán de aluminio o acero inoxidable.
5.2.3.3 Para que un módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de cortocircuito reales
referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del ± 3 % de los
correspondientes valores nominales de catálogo.
5.2.3.4 Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación como roturas o
manchas en cualquiera de sus elementos así como falta de alineación en las células o
burbujas en el encapsulante.
5.2.4 Será deseable una alta eficiencia de las células.

5.3.8 Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra sobre los módulos.
5.3.9 En el caso de instalaciones integradas en cubierta que hagan las veces de la cubierta del
edificio, el diseño de la estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias
vigentes en materia de edificación.
5.3.10 Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos, tanto sobre
superficie plana (terraza) como integrados sobre tejado, cumpliendo lo especificado en el
punto 4.1.2 sobre sombras. Se incluirán todos los accesorios y bancadas y/o anclajes.
5.3.11 La estructura soporte será calculada según la normativa vigente para soportar cargas extremas
debidas a factores climatológicos adversos, tales como viento, nieve, etc.

5.2.5 La estructura del generador se conectará a tierra.
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5.3.12 Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frío, cumplirán las normas
UNE-EN 10219-1 y UNE-EN 10219-2 para garantizar todas sus características mecánicas y
de composición química.

5.4.4 Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, e
incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada supervisión
y manejo.

5.3.13 Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 14713 (partes 1, 2
y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán con los mínimos exigibles en la norma
UNE-EN ISO 1461.

5.4.5 Cada inversor incorporará, al menos, los controles manuales siguientes:
– Encendido y apagado general del inversor.
– Conexión y desconexión del inversor a la interfaz CA.

5.3.14 En el caso de utilizarse seguidores solares, estos incorporarán el marcado CE y cumplirán lo
previsto en la Directiva 98/37/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de junio de
1998, relativa a la aproximación de legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas,
y su normativa de desarrollo, así como la Directiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de mayo de 2006 relativa a las máquinas.
5.4 Inversores
5.4.1 Serán del tipo adecuado para la conexión a la red eléctrica, con una potencia de entrada
variable para que sean capaces de extraer en todo momento la máxima potencia que el
generador fotovoltaico puede proporcionar a lo largo de cada día.

5.4.6 Las características eléctricas de los inversores serán las siguientes:
5.4.6.1 El inversor seguirá entregando potencia a la red de forma continuada en condiciones de
irradiancia solar un 10% superiores a las CEM. Además soportará picos de un 30% superior
a las CEM durante períodos de hasta 10 segundos.
5.4.6.2 El rendimiento de potencia del inversor (cociente entre la potencia activa de salida y la
potencia activa de entrada), para una potencia de salida en corriente alterna igual al 50 % y
al 100 % de la potencia nominal, será como mínimo del 92 % y del 94 % respectivamente. El
cálculo del rendimiento se realizará de acuerdo con la norma UNE-EN 6168: Sistemas
fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento para la medida del rendimiento.
5.4.6.3 El autoconsumo de los equipos (pérdidas en “vacío”) en “stand-by” o modo nocturno deberá
ser inferior al 2 % de su potencia nominal de salida.

5.4.2 Las características básicas de los inversores serán las siguientes:
– Principio de funcionamiento: fuente de corriente.
– Autoconmutados.

5.4.6.4 El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95, entre el 25 % y el
100 % de la potencia nominal.

– Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador.
– No funcionarán en isla o modo aislado.

5.4.6.5 A partir de potencias mayores del 10 % de su potencia nominal, el inversor deberá inyectar
en red.

La caracterización de los inversores deberá hacerse según las normas siguientes:
– UNE-EN 62093: Componentes de acumulación, conversión y gestión de energía de
sistemas fotovoltaicos. Cualificación del diseño y ensayos ambientales.
– UNE-EN 61683: Sistemas fotovoltaicos. Acondicionadores de potencia. Procedimiento
para la medida del rendimiento.

5.4.7 Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para inversores en el interior de
edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para inversores en el interior de edificios y lugares
accesibles, y de IP 65 para inversores instalados a la intemperie. En cualquier caso, se
cumplirá la legislación vigente.

– IEC 62116. Testing procedure of islanding prevention measures for utility interactive
photovoltaic inverters.

5.4.8 Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes condiciones ambientales:
entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 85 % de humedad relativa.

5.4.3 Los inversores cumplirán con las directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética (ambas serán certificadas por el fabricante), incorporando protecciones
frente a:

5.4.9 Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por el fabricante durante
un período mínimo de 3 años.

– Cortocircuitos en alterna.

5.5 Cableado

– Tensión de red fuera de rango.

5.5.1 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y protegidos de
acuerdo a la normativa vigente.

– Frecuencia de red fuera de rango.
– Sobretensiones, mediante varistores o similares.
– Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de ciclos,
ausencia y retorno de la red, etc.
Adicionalmente, han de cumplir con la Directiva 2004/108/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 15 de diciembre de 2004, relativa a la aproximación de las legislaciones de los
Estados miembros en materia de compatibilidad electromagnética.
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5.5.2 Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de tensión y
calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los conductores deberán
tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior del 1,5 %.
5.5.3 El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos elementos
ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.
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5.5.4 Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en intemperie,
al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.
5.6 Conexión a red
5.6.1 Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto
1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red
de baja tensión.

perturben el correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la
explotación normal como durante el incidente.
5.11.2 La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en isla con parte de la
red de distribución, en el caso de desconexión de la red general. La protección anti-isla
deberá detectar la desconexión de red en un tiempo acorde con los criterios de protección de
la red de distribución a la que se conecta, o en el tiempo máximo fijado por la normativa o
especificaciones técnicas correspondientes. El sistema utilizado debe funcionar correctamente en paralelo con otras centrales eléctricas con la misma o distinta tecnología, y alimentando
las cargas habituales en la red, tales como motores.

5.7 Medidas
5.7.1 Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que
se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
5.8 Protecciones
5.8.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 11)
sobre protecciones en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión.
5.8.2 En conexiones a la red trifásicas las protecciones para la interconexión de máxima y mínima
frecuencia (51 Hz y 49 Hz respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 Um y 0,85 Um
respectivamente) serán para cada fase.
5.9 Puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas

5.11.3 Todas las centrales fotovoltaicas con una potencia mayor de 1 MW estarán dotadas de un
sistema de teledesconexión y un sistema de telemedida.
La función del sistema de teledesconexión es actuar sobre el elemento de conexión de la
central eléctrica con la red de distribución para permitir la desconexión remota de la planta
en los casos en que los requisitos de seguridad así lo recomienden. Los sistemas de
teledesconexión y telemedida serán compatibles con la red de distribución a la que se conecta
la central fotovoltaica, pudiendo utilizarse en baja tensión los sistemas de telegestión
incluidos en los equipos de medida previstos por la legislación vigente.
5.11.4 Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios necesarios para admitir un
reenganche de la red de distribución sin que se produzcan daños. Asimismo, no producirán
sobretensiones que puedan causar daños en otros equipos, incluso en el transitorio de paso
a isla, con cargas bajas o sin carga. Igualmente, los equipos instalados deberán cumplir los
límites de emisión de perturbaciones indicados en las normas nacionales e internacionales
de compatibilidad electromagnética.

5.9.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo 12)
sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de
baja tensión.

6 Recepción y pruebas

5.9.2 Cuando el aislamiento galvánico entre la red de distribución de baja tensión y el generador
fotovoltaico no se realice mediante un transformador de aislamiento, se explicarán en la
Memoria de Diseño o Proyecto los elementos utilizados para garantizar esta condición.

6.1 El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el suministro de
componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la instalación. Este documento
será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada una un ejemplar. Los manuales
entregados al usuario estarán en alguna de las lenguas oficiales españolas para facilitar su
correcta interpretación.

5.9.3 Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección continua como de la alterna,
estarán conectadas a una única tierra. Esta tierra será independiente de la del neutro de la
empresa distribuidora, de acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión.
5.10 Armónicos y compatibilidad electromagnética
5.10.1 Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (artículo
13) sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas
conectadas a la red de baja tensión.

6.2 Antes de la puesta en servicio de todos los elementos principales (módulos, inversores,
contadores) éstos deberán haber superado las pruebas de funcionamiento en fábrica, de las que
se levantará oportuna acta que se adjuntará con los certificados de calidad.
6.3 Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con anterioridad en
este PCT, serán como mínimo las siguientes:
6.3.1 Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.
6.3.2 Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.

5.11 Medidas de seguridad
5.11.1 Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que estén conectadas a la
red, estarán equipadas con un sistema de protecciones que garantice su desconexión en caso
de un fallo en la red o fallos internos en la instalación de la propia central, de manera que no
17

6.3.3 Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, así como su actuación,
con excepción de las pruebas referidas al interruptor automático de la desconexión.
6.3.4 Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento descrito en el anexo I.
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6.4 Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción Provisional de
la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará hasta haber
comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del suministro han funcionado
correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas causadas
por fallos o errores del sistema suministrado, y además se hayan cumplido los siguientes
requisitos:

7.2.3 Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio”, PR.
Eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo, que tiene en cuenta:
– La dependencia de la eficiencia con la temperatura.
– La eficiencia del cableado.
– Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad.

6.4.1 Entrega de toda la documentación requerida en este PCT, y como mínimo la recogida en la
norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. Requisitos mínimos de
documentación, puesta en marcha e inspección de un sistema.

– Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia.
– La eficiencia energética del inversor.
– Otros.

6.4.2 Retirada de obra de todo el material sobrante.

7.2.4 La estimación de la energía inyectada se realizará de acuerdo con la siguiente ecuación:

6.4.3 Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a vertedero.

Ep

6.5 Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los sistemas
suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación.

Gdm (D , E ) Pmp PR
GCEM

kWh/día

Donde:
6.6 Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán protegidos
frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres años, salvo para
los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía mínima será de 10 años contados a partir de
la fecha de la firma del acta de recepción provisional.
6.7 No obstante, el instalador quedará obligado a la reparación de los fallos de funcionamiento que
se puedan producir si se apreciase que su origen procede de defectos ocultos de diseño,
construcción, materiales o montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En
cualquier caso, deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios ocultos.

Pmp = Potencia pico del generador
GCEM = 1 kW/m2
7.3 Los datos se presentarán en una tabla con los valores medios mensuales y el promedio anual, de
acuerdo con el siguiente ejemplo:
Tabla II. Generador Pmp = 1 kWp, orientado al Sur ( = 0°) e inclinado 35° ( = 35°).

7 Cálculo de la producción anual esperada
7.1 En la Memoria se incluirán las producciones mensuales máximas teóricas en función de la
irradiancia, la potencia instalada y el rendimiento de la instalación.
7.2 Los datos de entrada que deberá aportar el instalador son los siguientes:
7.2.1 Gdm (0).
Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre superficie horizontal, en
kWh/(m2 $ día), obtenido a partir de alguna de las siguientes fuentes:
– Agencia Estatal de Meteorología.
– Organismo autonómico oficial.
– Otras fuentes de datos de reconocida solvencia, o las expresamente señaladas por el
IDAE.
7.2.2 Gdm (, ).
Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano del generador en
kWh/(m2·día), obtenido a partir del anterior, y en el que se hayan descontado las pérdidas por
sombreado en caso de ser éstas superiores a un 10 % anual (ver anexo III). El parámetro 
representa el azimut y  la inclinación del generador, tal y como se definen en el anexo II.
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Mes

Gdm (0)
[kWh/(m2 $ día)]

Gdm ( = 0°,  = 35°)
[kWh/(m2 $ día)]

PR

Ep
(kWh/día)

Enero

1,92

3,12

0,851

2,65

Febrero

2,52

3,56

0,844

3,00

Marzo

4,22

5,27

0,801

4,26

Abril

5,39

5,68

0,802

4,55

Mayo

6,16

5,63

0,796

4,48

Junio

7,12

6,21

0,768

4,76

Julio

7,48

6,67

0,753

5,03

Agosto

6,60

6,51

0,757

4,93

Septiembre

5,28

6,10

0,769

4,69

Octubre

3,51

4,73

0,807

3,82

Noviembre

2,09

3,16

0,837

2,64

Diciembre

1,67

2,78

0,850

2,36

Promedio

4,51

4,96

0,803

3,94

8 Requerimientos técnicos del contrato de mantenimiento

– Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de señalizaciones,
alarmas, etc.

8.1 Generalidades

– Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de tomas
de tierra y reapriete de bornas), pletinas, transformadores, ventiladores/extractores,
uniones, reaprietes, limpieza.

8.1.1 Se realizará un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de al menos tres años.
8.1.2 El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la misma, con
las labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes.

8.2.7 Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se refleje el estado de
las instalaciones y las incidencias acaecidas.

8.2 Programa de mantenimiento

8.2.8 Registro de las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento, en el
que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y
autorización de la empresa).

8.2.1 El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que deben seguirse
para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar fotovoltaica conectadas
a red.
8.2.2 Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante
la vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la producción y
prolongar la duración de la misma:
– Mantenimiento preventivo.
– Mantenimiento correctivo.
8.2.3 Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, verificación de
actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites
aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la
misma.
8.2.4 Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para
asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye:
– La visita a la instalación en los plazos indicados en el punto 8.3.5.2 y cada vez que el
usuario lo requiera por avería grave en la misma.
– El análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias para
el correcto funcionamiento de la instalación.
– Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman
parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la
mano de obra ni las reposiciones de equipos necesarias más allá del período de
garantía.
8.2.5 El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de
la empresa instaladora.
8.2.6 El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una visita (anual para el caso
de instalaciones de potencia de hasta 100 kWp y semestral para el resto) en la que se realizarán
las siguientes actividades:

8.3 Garantías
8.3.1 Ámbito general de la garantía
8.3.1.1 Sin perjuicio de cualquier posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de
acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de
montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones.
8.3.1.2 La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá justificarse
debidamente mediante el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se acredite
en la certificación de la instalación.
8.3.2 Plazos
8.3.2.1 El suministrador garantizará la instalación durante un período mínimo de 3 años, para todos
los materiales utilizados y el procedimiento empleado en su montaje. Para los módulos
fotovoltaicos, la garantía mínima será de 10 años.
8.3.2.2 Si hubiera de interrumpirse la explotación del suministro debido a razones de las que es
responsable el suministrador, o a reparaciones que el suministrador haya de realizar para
cumplir las estipulaciones de la garantía, el plazo se prolongará por la duración total de
dichas interrupciones.
8.3.3 Condiciones económicas
8.3.3.1 La garantía comprende la reparación o reposición, en su caso, de los componentes y las
piezas que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra empleada en la
reparación o reposición durante el plazo de vigencia de la garantía.

– Comprobación de las protecciones eléctricas.

8.3.3.2 Quedan expresamente incluidos todos los demás gastos, tales como tiempos de desplazamiento, medios de transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de
otros medios y eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación
en los talleres del fabricante.

– Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto al
proyecto original y verificación del estado de las conexiones.

8.3.3.3 Asimismo, se deben incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los ajustes
y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación.
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8.3.3.4 Si en un plazo razonable el suministrador incumple las obligaciones derivadas de la garantía,
el comprador de la instalación podrá, previa notificación escrita, fijar una fecha final para que
dicho suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador no cumple con sus
obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación podrá, por cuenta y riesgo
del suministrador, realizar por sí mismo las oportunas reparaciones, o contratar para ello a
un tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y perjuicios en que hubiere incurrido
el suministrador.
8.3.4 Anulación de la garantía
8.3.4.1 La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o
desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los servicios
de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador,
salvo lo indicado en el punto 8.3.3.4.
8.3.5 Lugar y tiempo de la prestación
8.3.5.1 Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo comunicará
fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es un defecto de
fabricación de algún componente, lo comunicará fehacientemente al fabricante.
8.3.5.2 El suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de una semana y la
resolución de la avería se realizará en un tiempo máximo de 10 días, salvo causas de fuerza
mayor debidamente justificadas.
8.3.5.3 Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el suministrador.
Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del usuario, el
componente deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y a
cargo del suministrador.
8.3.5.4 El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor brevedad
posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios
causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 10 días naturales.
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ANEXO I

MEDIDA DE LA POTENCIA INSTALADA
DE UNA CENTRAL FOTOVOLTAICA CONECTADA
A LA RED ELÉCTRICA

2.8 Finalmente, se corrige esta potencia con las pérdidas.
2.9 Ecuaciones:

Medida de la potencia instalada de una central fotovoltaica
conectada a la red eléctrica
1 Introducción

Pcc, inv = Pcc, fov (1 – Lcab)

(1)

Pcc, fov = Po Rto, var [1 – g (Tc – 25)] E / 1000

(2)

Tc = Tamb + (TONC – 20) E / 800

(3)

Pcc, fov
Lcab

Potencia de CC inmediatamente a la salida de los paneles FV, en W.
Pérdidas de potencia en los cableados de CC entre los paneles FV y la entrada del
inversor, incluyendo, además, las pérdidas en fusibles, conmutadores, conexionados, diodos antiparalelo si hay, etc.
E
Irradiancia solar, en W/m2, medida con la CTE calibrada.
g
Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/ °C.
Tc
Temperatura de las células solares, en °C.
Tamb
Temperatura ambiente en la sombra, en °C, medida con el termómetro.
TONC Temperatura de operación nominal del módulo.
Po
Potencia nominal del generador en CEM, en W.
Rto, var Rendimiento, que incluye los porcentajes de pérdidas debidas a que los módulos
fotovoltaicos operan, normalmente, en condiciones diferentes de las CEM.
Ltem
Pérdidas medias anuales por temperatura. En la ecuación (2) puede sustituirse el
término [1 – g (Tc – 25)] por (1 – Ltem).

1.1 Definimos la potencia instalada en corriente alterna (CA) de una central fotovoltaica (FV)
conectada a la red, como la potencia de corriente alterna a la entrada de la red eléctrica para un
campo fotovoltaico con todos sus módulos en un mismo plano y que opera, sin sombras, a las
condiciones estándar de medida (CEM).
1.2 La potencia instalada en CA de una central fotovoltaica puede obtenerse utilizando instrumentos
de medida y procedimientos adecuados de corrección de unas condiciones de operación bajo
unos determinados valores de irradiancia solar y temperatura a otras condiciones de operación
diferentes. Cuando esto no es posible, puede estimarse la potencia instalada utilizando datos de
catálogo y de la instalación, y realizando algunas medidas sencillas con una célula solar
calibrada, un termómetro, un voltímetro y una pinza amperimétrica. Si tampoco se dispone de
esta instrumentación, puede usarse el propio contador de energía. En este mismo orden, el error
de la estimación de la potencia instalada será cada vez mayor.

2 Procedimiento de medida

Rto, var = (1 – Lpol) (1 – Ldis) (1 – Lref)

2.1 Se describe a continuación el equipo mínimo necesario para calcular la potencia instalada:
– 1 célula solar calibrada de tecnología equivalente.

Lpol
Ldis
Lref

– 1 termómetro de temperatura ambiente.
– 1 multímetro de corriente continua (CC) y corriente alterna (CA).
– 1 pinza amperimétrica de CC y CA.

(4)

Pérdidas de potencia debidas al polvo sobre los módulos FV.
Pérdidas de potencia por dispersión de parámetros entre módulos.
Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral, cuando se utiliza un
piranómetro como referencia de medidas. Si se utiliza una célula de tecnología
equivalente (CTE), el término Lref es cero.

2.2 El propio inversor actuará de carga del campo fotovoltaico en el punto de máxima potencia.

2.10 Se indican a continuación los valores de los distintos coeficientes:

2.3 Las medidas se realizarán en un día despejado, en un margen de ± 2 horas alrededor del
mediodía solar.

2.10.1 Todos los valores indicados pueden obtenerse de las medidas directas. Si no es posible realizar
medidas, pueden obtenerse, parte de ellos, de los catálogos de características técnicas de los
fabricantes.

2.4 Se realizará la medida con el inversor encendido para que el punto de operación sea el punto de
máxima potencia.
2.5 Se medirá con la pinza amperimétrica la intensidad de CC de entrada al inversor y con un
multímetro la tensión de CC en el mismo punto. Su producto es Pcc, inv .

2.10.2 Cuando no se dispone de otra información más precisa pueden usarse los valores indicados en
la tabla III.

2.6 El valor así obtenido se corrige con la temperatura y la irradiancia usando las ecuaciones (2) y
(3).
2.7 La temperatura ambiente se mide con un termómetro situado a la sombra, en una zona próxima
a los módulos FV. La irradiancia se mide con la célula (CTE) situada junto a los módulos y en
su mismo plano.
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Tabla III

3 Ejemplo

Parámetro

Valor estimado,
media anual

Valor estimado,
día despejado (*)

Ver observación

Lcab

0,02

0,02

(1)

g (1/ °C)

–

0,0035 (**)

–

TONC (°C)

–

45

–

Ltem

0,08

–

(2)

Lpol

0,03

–

(3)

Ldis

0,02

0,02

Lref

0,03

0,01

Tabla IV
Parámetro

Unidades

Valor

TONC

°C

45

Obtenido del catálogo

E

W/m2

850

Irradiancia medida con la CTE calibrada

Tamb

°C

22

Temperatura ambiente en sombra

–

Tc

°C

47

Temperatura de las células
Tc = Tamb + (TONC – 20) E /800

(4)

P cc, inv
(850 W/m2, 47 °C)

W

1200

Medida con pinza amperimétrica y voltímetro a la entrada
del inversor

1 – g (Tc – 25)

0,923

1 – 0,0035 × (47 – 25)

1 – Lcab

0,98

Valor tabla

1 – Lpol

0,97

Valor tabla

1 – Ldis

0,98

Valor tabla

1 – Lref

0,97

Valor tabla

Rto, var

0,922

0,97 × 0,98 × 0,97
Pcc, fov = Pcc, inv /(1 – Lcab)

(*) Al mediodía solar ± 2 h de un día despejado. (**) Válido para silicio cristalino.

Observaciones:
(1) Las pérdidas principales de cableado pueden calcularse conociendo la sección de los
cables y su longitud, por la ecuación:
(5)
Lcab = R I 2
R = 0,000002 L / S
(6)
R es el valor de la resistencia eléctrica de todos los cables, en ohmios.
L es la longitud de todos los cables (sumando la ida y el retorno), en cm.
S es la sección de cada cable, en cm2.
Normalmente, las pérdidas en conmutadores, fusibles y diodos son muy pequeñas y no
es necesario considerarlas. Las caídas en el cableado pueden ser muy importantes cuando
son largos y se opera a baja tensión en CC. Las pérdidas por cableado en % suelen ser
inferiores en plantas de gran potencia que en plantas de pequeña potencia. En nuestro
caso, de acuerdo con las especificaciones, el valor máximo admisible para la parte CC es
1,5 %, siendo recomendable no superar el 0,5 %.
(2) Las pérdidas por temperatura dependen de la diferencia de temperatura en los módulos
y los 25 °C de las CEM, del tipo de célula y encapsulado y del viento. Si los módulos
están convenientemente aireados por detrás, esta diferencia es del orden de 30 °C sobre
la temperatura ambiente, para una irradiancia de 1000 W/m2. Para el caso de integración
de edificios donde los módulos no están separados de las paredes o tejados, esta
diferencia se podrá incrementar entre 5 °C y 15 °C.
(3) Las pérdidas por polvo en un día determinado pueden ser del 0 % al día siguiente de un
día de lluvia y llegar al 8 % cuando los módulos se "ven muy sucios". Estas pérdidas
dependen de la inclinación de los módulos, cercanías a carreteras, etc. Una causa
importante de pérdidas ocurre cuando los módulos FV que tienen marco tienen células
solares muy próximas al marco situado en la parte inferior del módulo. Otras veces son
las estructuras soporte que sobresalen de los módulos y actúan como retenes del polvo.
(4) Las pérdidas por reflectancia angular y espectral pueden despreciarse cuando se mide el
campo FV al mediodía solar (± 2 h) y también cuando se mide la radiación solar con una
célula calibrada de tecnología equivalente (CTE) al módulo FV. Las pérdidas anuales son
mayores en células con capas antirreflexivas que en células texturizadas. Son mayores
en invierno que en verano. También son mayores en localidades de mayor latitud. Pueden
oscilar a lo largo de un día entre 2 % y 6 %.
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Pcc, fov

W

1224,5

Po

W

1693

Comentario

Po

Pcc,fov u 1000

>

@

Rto, var 1  g Tc  25 E

Potencia total estimada del campo fotovoltaico en CEM = 1693 W.
Si, además, se admite una desviación del fabricante (por ejemplo, 5 %), se incluirá en la
estimación como una pérdida.
Finalmente, y después de sumar todas las pérdidas incluyendo la desviación de la potencia de
los módulos respecto de su valor nominal, se comparará la potencia así estimada con la potencia
declarada del campo fotovoltaico.
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ANEXO II

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS POR ORIENTACIÓN
E INCLINACIÓN DEL GENERADOR
DISTINTA DE LA ÓPTIMA

2.2 Se corregirán los límites de inclinación aceptables en función de la diferencia entre la latitud del
lugar en cuestión y la de 41°, de acuerdo a las siguientes fórmulas:

Cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación del
generador distinta de la óptima

Inclinación máxima = Inclinación (1 = 41°) – (41° – latitud).
Inclinación mínima = Inclinación (1 = 41°) – (41° – latitud), siendo 0° su valor mínimo.
2.3 En casos cerca del límite, y como instrumento de verificación, se utilizará la siguiente fórmula:

1 Introducción

Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10–4 ( – 1 + 10)2 + 3,5 × 10–5  2]

para 15° <  < 90°

Pérdidas (%) = 100 × [1,2 × 10 ( – 1 + 10) ]

para   15°

–4

1.1 El objeto de este anexo es determinar los límites en la orientación e inclinación de los módulos
de acuerdo a las pérdidas máximas permisibles por este concepto en el PCT.
1.2 Las pérdidas por este concepto se calcularán en función de:
– Ángulo de inclinación , definido como el ángulo que forma la superficie de los
módulos con el plano horizontal (figura 1). Su valor es 0° para módulos horizontales
y 90° para verticales.
– Ángulo de azimut , definido como el ángulo entre la proyección sobre el plano
horizontal de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar (figura 2).
Su valor es 0° para módulos orientados al Sur, –90° para módulos orientados al Este
y +90° para módulos orientados al Oeste.

2

[Nota: , , 1 se expresan en grados, siendo 1 la latitud del lugar].

3 Ejemplo de cálculo
Supongamos que se trata de evaluar si las pérdidas por orientación e inclinación del generador
están dentro de los límites permitidos para una instalación fotovoltaica en un tejado orientado
15° hacia el Oeste (azimut = +15°) y con una inclinación de 40° respecto a la horizontal, para
una localidad situada en el Archipiélago Canario cuya latitud es de 29°.
3.1 Conocido el azimut, cuyo valor es +15°, determinamos en la figura 3 los límites para la
inclinación para el caso de 1 = 41°. Los puntos de intersección del límite de pérdidas del 10 %
(borde exterior de la región 90 % - 95 %), máximo para el caso general, con la recta de azimut
15° nos proporcionan los valores (ver figura 4):
Inclinación máxima = 60°
Inclinación mínima = 7°
3.2 Corregimos para la latitud del lugar:

Fig. 1

Fig. 2

Inclinación máxima = 60 ° – (41° – 29°) = 48°
Inclinación mínima = 7 ° – (41° – 29°) = –5°, que está fuera de rango y se toma, por lo
tanto, inclinación mínima = 0°.
3.3 Por tanto, esta instalación, de inclinación 40°, cumple los requisitos de pérdidas por orientación
e inclinación.

2 Procedimiento
2.1 Habiendo determinado el ángulo de azimut del generador, se calcularán los límites de
inclinación aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima
establecidas en el PCT. Para ello se utilizará la figura 3, válida para una latitud, 1, de 41°, de la
siguiente forma:
– Conocido el azimut, determinamos en la figura 3 los límites para la inclinación en el
caso de 1 = 41°. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del
10 %; para superposición, del 20 %, y para integración arquitectónica del 40 %. Los
puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de azimut nos proporcionan
los valores de inclinación máxima y mínima.
– Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la
instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los
valores para latitud 1 = 41° y se corrigen de acuerdo al apartado 2.2.
33

34

Fig. 3

Fig. 4. Resolución del ejemplo.
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ANEXO III

CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE
RADIACIÓN SOLAR POR SOMBRAS

2.3 Selección de la tabla de referencia para los cálculos

Cálculo de las pérdidas de radiación solar por sombras

Cada una de las porciones de la figura 5 representa el recorrido del Sol en un cierto período de
tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada contribución a la
irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, el hecho de que un
obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de irradiación, en particular
aquella que resulte interceptada por el obstáculo. Deberá escogerse como referencia para el
cálculo la tabla más adecuada de entre las que se incluyen en la sección 3 de este anexo.

1 Objeto
El presente anexo describe un método de cálculo de las pérdidas de radiación solar que
experimenta una superficie debidas a sombras circundantes. Tales pérdidas se expresan como
porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre la mencionada superficie de no existir
sombra alguna.

2.4 Cálculo final

2 Descripción del método

La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del Sol permite calcular
las pérdidas por sombreado de la irradiación solar global que incide sobre la superficie, a lo
largo de todo el año. Para ello se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que
resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. En el caso de
ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total de la
porción) más próximo a los valores: 0,25, 0,50, 0,75 ó 1.

El procedimiento consiste en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie
de estudio con el diagrama de trayectorias del Sol. Los pasos a seguir son los siguientes:
2.1 Obtención del perfil de obstáculos
Localización de los principales obstáculos que afectan a la superficie, en términos de sus
coordenadas de posición azimut (ángulo de desviación con respecto a la dirección Sur) y elevación
(ángulo de inclinación con respecto al plano horizontal). Para ello puede utilizarse un teodolito.

La sección 4 muestra un ejemplo concreto de utilización del método descrito.

3 Tablas de referencia

2.2 Representación del perfil de obstáculos

Las tablas incluidas en esta sección se refieren a distintas superficies caracterizadas por sus
ángulos de inclinación y orientación ( y , respectivamente). Deberá escogerse aquella que
resulte más parecida a la superficie de estudio. Los números que figuran en cada casilla se
corresponden con el porcentaje de irradiación solar global anual que se perdería si la porción
correspondiente (véase la figura 5) resultase interceptada por un obstáculo.

Representación del perfil de obstáculos en el diagrama de la figura 5, en el que se muestra la
banda de trayectorias del Sol a lo largo de todo el año, válido para localidades de la Península
Ibérica y Baleares (para las Islas Canarias el diagrama debe desplazarse 12° en sentido vertical
ascendente). Dicha banda se encuentra dividida en porciones, delimitadas por las horas solares
(negativas antes del mediodía solar y positivas después de éste) e identificadas por una letra y
un número (A1, A2,..., D14).

Fig. 5. Diagrama de trayectorias del Sol. [Nota: los grados de ambas escalas son sexagesimales].
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Tabla V-1

Tabla V-2

Tabla V-7

Tabla V-8

Tabla V-3

Tabla V-4

Tabla V-9

Tabla V-10

Tabla V-5

Tabla V-6

Tabla V-11
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Cálculos:

4 Ejemplo

Pérdidas por sombreado (% de irradiación global incidente anual) =

Superficie de estudio ubicada en Madrid, inclinada 30° y orientada 10° al Sudeste. En la figura
6 se muestra el perfil de obstáculos.

= 0,25 × B4 + 0,5 × A5 + 0,75 × A6 + B6 + 0,25 × C6 + A8 + 0,5 × B8 + 0,25 × A10 =
= 0,25 × 1,89 + 0,5 × 1,84 + 0,75 × 1,79 + 1,51 + 0,25 × 1,65 + 0,98 + 0,5 × 0,99 + 0,25 × 0,11 =
= 6,16 % w 6 %

5 Distancia mínima entre filas de módulos
La distancia d, medida sobre la horizontal, entre filas de módulos o entre una fila y un obstáculo
de altura h que pueda proyectar sombras, se recomienda que sea tal que se garanticen al menos
4 horas de sol en torno al mediodía del solsticio de invierno.
En cualquier caso, d ha de ser como mínimo igual a h $ k, siendo k un factor adimensional al que,
en este caso, se le asigna el valor 1/tan(61° – latitud).
En la tabla VII pueden verse algunos valores significativos del factor k, en función de la latitud
del lugar.
Tabla VII
Latitud

29°

37°

39°

41°

43°

45°

k

1,600

2,246

2,475

2,747

3,078

3,487

Fig. 6

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no será
inferior a h $ k, siendo en este caso h la diferencia de alturas entre la parte alta de una fila y la
parte baja de la posterior, efectuándose todas las medidas con relación al plano que contiene las
bases de los módulos.

Tabla VI. Tabla de referencia.
 = 35°
 = 0°

A

B

C

D

13
11
9
7
5
3
1
2
4
6
8
10
12
14

0,00
0,00
0,13
1,00
1,84
2,70
3,15
3,17
2,70
1,79
0,98
0,11
0,00
0,00

0,00
0,01
0,41
0,95
1,50
1,88
2,12
2,12
1,89
1,51
0,99
0,42
0,02
0,00

0,00
0,12
0,62
1,27
1,83
2,21
2,43
2,33
2,01
1,65
1,08
0,52
0,10
0,00

0,03
0,44
1,49
2,76
3,87
4,67
5,04
4,99
4,46
3,63
2,55
1,33
0,40
0,02

Fig. 7

Si los módulos se instalan sobre cubiertas inclinadas, en el caso de que el azimut de estos, el de
la cubierta, o el de ambos, difieran del valor cero apreciablemente, el cálculo de la distancia
entre filas deberá efectuarse mediante la ayuda de un programa de sombreado para casos
generales suficientemente fiable, a fin de que se cumplan las condiciones requeridas.
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1.1. Consideraciones preliminares: justificación, objeto y contenido
1.1.1. Justificación
La obra proyectada requiere la redacción de un estudio básico de seguridad y salud, debido a su reducido volumen y a su relativa
sencillez de ejecución, cumpliéndose el artículo 4. "Obligatoriedad del estudio de seguridad y salud o del estudio básico de seguridad
y salud en las obras" del Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción, al verificarse que:
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450.760,00 euros.

1.2.3. Emplazamiento y condiciones del entorno
En el presente apartado se especifican, de forma resumida, las condiciones del entorno a considerar para la adecuada evaluación y
delimitación de los riesgos que pudieran causar.
•
•
•
•
•
•

Dirección: Barcelona (Barcelona)
Accesos a la obra: FACIL
Topografía del terreno: PLANA
Edificaciones colindantes: NINGUNA
Servidumbres y condicionantes: TODAS
Condiciones climáticas y ambientales: HABITUALES

b) No se cumple que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en algún momento a más de 20
trabajadores simultáneamente.
c) El volumen estimado de mano de obra, entendiéndose por tal la suma de los días de trabajo del total de los trabajadores en la
obra, no es superior a 500 días.
d) No se trata de una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas.

Durante los periodos en los que se produzca entrada y salida de vehículos se señalizará convenientemente el acceso de los
mismos, tomándose todas las medidas oportunas establecidas por la Dirección General de Tráfico y por la Policía Local, para evitar
posibles accidentes de circulación.
Se conservarán los bordillos y el pavimento de las aceras colindantes, causando el mínimo deterioro posible y reponiendo, en
cualquier caso, aquellas unidades en las que se aprecie algún desperfecto.

1.1.2. Objeto
En el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se definen las medidas a adoptar encaminadas a la prevención de los riesgos
de accidente y enfermedades profesionales que pueden ocasionarse durante la ejecución de la obra, así como las instalaciones
preceptivas de higiene y bienestar de los trabajadores.

1.2.4. Características generales de la obra

Se exponen unas directrices básicas de acuerdo con la legislación vigente, en cuanto a las disposiciones mínimas en materia de
seguridad y salud, con el fin de que el contratista cumpla con sus obligaciones en cuanto a la prevención de riesgos profesionales.

1.2.4.1. Instalaciones

Los objetivos que pretende alcanzar el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud son:

CLIMATIZACION

• Garantizar la salud e integridad física de los trabajadores
• Evitar acciones o situaciones peligrosas por improvisación, o por insuficiencia o falta de medios
• Delimitar y esclarecer atribuciones y responsabilidades en materia de seguridad de las personas que intervienen en el proceso
•
•
•
•

constructivo
Determinar los costes de las medidas de protección y prevención
Referir la clase de medidas de protección a emplear en función del riesgo
Detectar a tiempo los riesgos que se derivan de la ejecución de la obra
Aplicar técnicas de ejecución que reduzcan al máximo estos riesgos

Descripción de las características de las unidades de la obra que pueden influir en la previsión de los riesgos laborales:

ELECTRICIDAD

FONTANERIA
ACS
FOTOVOLTAICA FRIO INDUSTRIAL
CONTRA INCENDIOS
GAS NATURAL

1.1.3. Contenido del EBSS

1.3. Medios de auxilio

El Estudio Básico de Seguridad y Salud precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra, contemplando la identificación
de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas necesarias para ello, así como la relación de los
riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y
reducir dichos riesgos y valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas, además de cualquier otro tipo
de actividad que se lleve a cabo en la misma.

La evacuación de heridos a los centros sanitarios se llevará a cabo exclusivamente por personal especializado, en ambulancia. Tan
solo los heridos leves podrán trasladarse por otros medios, siempre con el consentimiento y bajo la supervisión del responsable de
emergencias de la obra.

En el Estudio Básico de Seguridad y Salud se contemplan también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día,
en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de reparación o mantenimiento, siempre dentro
del marco de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

1.3.1. Medios de auxilio en obra

1.2. Datos generales
1.2.1. Agentes
Entre los agentes que intervienen en materia de seguridad y salud en la obra objeto del presente estudio, se reseñan:
•
•
•
•

Promotor: GNERALITAT DE CATALUNYA AREA DE JOVENTUT
Autor del proyecto:
Constructor - Jefe de obra:
Coordinador de seguridad y salud:

1.2.2. Características generales del Proyecto de Ejecución
De la información disponible en la fase de proyecto básico y de ejecución, se aporta aquella que se considera relevante y que puede
servir de ayuda para la redacción del plan de seguridad y salud.
•
•
•
•
•
•

Denominación del proyecto: ALBERG MARE DE DEU
Plantas sobre rasante: 3
Plantas bajo rasante: 1
Presupuesto de ejecución material: 597.794,02€
Plazo de ejecución: 12 meses
Núm. máx. operarios: 20

Se dispondrá en lugar visible de la obra un cartel con los teléfonos de urgencias y de los centros sanitarios más próximos.

En la obra se dispondrá de un armario botiquín portátil modelo B con destino a empresas de 5 a 25 trabajadores, en un lugar
accesible a los operarios y debidamente equipado, según la Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, por la que se establece el
suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de accidente de trabajo.
Su contenido se limitará, como mínimo, al establecido en el anexo VI. A). 3 del Real Decreto 486/97, de 14 de abril:
•
•
•
•
•
•
•
•

Desinfectantes y antisépticos autorizados
Gasas estériles
Algodón hidrófilo
Vendas
Esparadrapo
Apósitos adhesivos
Tijeras
Pinzas y guantes desechables

El responsable de emergencias revisará periódicamente el material de primeros auxilios, reponiendo los elementos utilizados y
sustituyendo los productos caducados.
1.3.2. Medios de auxilio en caso de accidente: centros asistenciales más próximos
Se aporta la información de los centros sanitarios más próximos a la obra, que puede ser de gran utilidad si se llegara a producir un
accidente laboral.

NIVEL ASISTENCIAL
Primeros auxilios
Asistencia primaria
(Urgencias)

NOMBRE, EMPLAZAMIENTO Y TELÉFONO
Botiquín portátil
CAP PUBLICO
CERCA
112

DISTANCIA APROX. (KM)
En la obra
5,00 km

La distancia al centro asistencial más próximo CERCA se estima en 15 minutos, en condiciones normales de tráfico.

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•
•
•

Calzado aislante para electricistas
Guantes dieléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes
Ropa de trabajo impermeable
Ropa de trabajo reflectante

1.4. Instalaciones de higiene y bienestar de los trabajadores

1.5.2. Durante las fases de ejecución de la obra

Los servicios higiénicos de la obra cumplirán las "Disposiciones mínimas generales relativas a los lugares de trabajo en las obras"
contenidas en la legislación vigente en la materia.

A continuación se expone la relación de las medidas preventivas más frecuentes de carácter general a adoptar durante las distintas
fases de la obra, imprescindibles para mejorar las condiciones de seguridad y salud en la obra.

Dadas las características de la rehabilitación, las instalaciones provisionales se han previsto en las zonas de la obra que puedan
albergar dichos servicios, siempre que las condiciones y las fases de ejecución lo permitan.
1.4.1. Vestuarios
Los vestuarios dispondrán de una superficie total de 2,0 m² por cada trabajador que deba utilizarlos simultáneamente, incluyendo
bancos y asientos suficientes, además de taquillas dotadas de llave y con la capacidad necesaria para guardar la ropa y el calzado.
1.4.2. Aseos
La dotación mínima prevista para los aseos es de:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen simultáneamente en la obra
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

1.4.3. Comedor
La zona destinada a comedor tendrá una altura mínima de 2,5 m, dispondrá de fregaderos de agua potable para la limpieza de los
utensilios y la vajilla, estará equipada con mesas y asientos, y tendrá una provisión suficiente de vasos, platos y cubiertos,
preferentemente desechables.

•
•
•
•
•
•
•
•

La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se colocarán carteles indicativos de las medidas de seguridad en lugares visibles de la obra
Se prohibirá la entrada a toda persona ajena a la obra
Los recursos preventivos de la obra tendrán presencia permanente en aquellos trabajos que entrañen mayores riesgos, en
cumplimiento de los supuestos regulados por el Real Decreto 604/06 que exigen su presencia.
Las operaciones que entrañen riesgos especiales se realizarán bajo la supervisión de una persona cualificada, debidamente
instruida
La carga y descarga de materiales se realizará con precaución y cautela, preferentemente por medios mecánicos, evitando
movimientos bruscos que provoquen su caída
La manipulación de los elementos pesados se realizará por personal cualificado, utilizando medios mecánicos o palancas, para
evitar sobreesfuerzos innecesarios
Ante la existencia de líneas eléctricas aéreas, se guardarán las distancias mínimas preventivas, en función de su intensidad y
voltaje

1.5.2.1. Instalaciones
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•
•
•

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Quemaduras producidas por descargas eléctricas
Intoxicación por vapores procedentes de la soldadura
Incendios y explosiones
Caída de objetos y/o materiales al mismo o a distinto nivel
Cortes y heridas con objetos punzantes

Medidas preventivas y protecciones colectivas

1.5. Identificación de riesgos y medidas preventivas a adoptar

• El personal encargado de realizar trabajos en instalaciones estará formado y adiestrado en el empleo del material de seguridad

1.5.1. Durante los trabajos previos a la ejecución de la obra

• Se utilizarán solamente lámparas portátiles homologadas, con manguera antihumedad y clavija de conexión normalizada,

Se expone la relación de los riesgos más frecuentes que pueden surgir en los trabajos previos a la ejecución de la obra, con las
medidas preventivas, protecciones colectivas y equipos de protección individual (EPI), específicos para dichos trabajos.

• Se utilizarán herramientas portátiles con doble aislamiento
• Se evitarán o reducirán al máximo los trabajos en altura
• Se utilizarán escaleras normalizadas, sujetas firmemente, para el descenso y ascenso a las zonas excavadas

1.5.1.1. Instalación eléctrica provisional
Riesgos más frecuentes
•
•
•
•

Electrocuciones por contacto directo o indirecto
Cortes y heridas con objetos punzantes
Proyección de partículas en los ojos
Incendios

Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Prevención de posibles contactos eléctricos indirectos, mediante el sistema de protección de puesta a tierra y dispositivos de

corte (interruptores diferenciales)
• Se respetará una distancia mínima a las líneas de alta tensión de 6 m para las líneas aéreas y de 2 m para las líneas

enterradas
• Se comprobará que el trazado de la línea eléctrica no coincide con el del suministro de agua
• Se ubicarán los cuadros eléctricos en lugares accesibles, dentro de cajas prefabricadas homologadas, con su toma de tierra
•
•
•
•
•

independiente, protegidas de la intemperie y provistas de puerta, llave y visera
Se utilizarán solamente conducciones eléctricas antihumedad y conexiones estancas
En caso de tender líneas eléctricas sobre zonas de paso, se situarán a una altura mínima de 2,2 m si se ha dispuesto algún
elemento para impedir el paso de vehículos y de 5,0 m en caso contrario
Los cables enterrados estarán perfectamente señalizados y protegidos con tubos rígidos, a una profundidad superior a 0,4 m
Las tomas de corriente se realizarán a través de clavijas blindadas normalizadas
Quedan terminantemente prohibidas las conexiones triples (ladrones) y el empleo de fusibles caseros, empleándose una toma
de corriente independiente para cada aparato o herramienta

y de los equipos y herramientas específicas para cada labor
alimentadas a 24 voltios

Equipos de protección individual (EPI)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Casco de seguridad homologado
Cinturón de seguridad con dispositivo anticaída
Cinturón portaherramientas
Gafas de seguridad antiimpactos
Guantes aislantes en pruebas de tensión
Calzado con suela aislante ante contactos eléctricos
Banquetas aislantes de la electricidad
Comprobadores de tensión
Herramientas aislantes

1.5.3. Durante la utilización de medios auxiliares
La prevención de los riesgos derivados de la utilización de los medios auxiliares de la obra se realizará atendiendo a las
prescripciones de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y a la Ordenanza de Trabajo en la Construcción, Vidrio y Cerámica
(Orden de 28 de agosto de 1970), prestando especial atención a la Sección 3ª "Seguridad en el trabajo en las industrias de la
Construcción y Obras Públicas" Subsección 2ª "Andamios en general".
En ningún caso se admitirá la utilización de andamios o escaleras de mano que no estén normalizados y cumplan con la normativa
vigente.
En el caso de las plataformas de descarga de materiales, sólo se utilizarán modelos normalizados, disponiendo de barandillas
homologadas y enganches para cinturón de seguridad, entre otros elementos.
Relación de medios auxiliares previstos en la obra con sus respectivas medidas preventivas y protecciones colectivas:

• En las operaciones de carga y descarga se evitarán movimientos bruscos que provoquen la pérdida de estabilidad, permaneciendo

siempre el conductor fuera de la cabina
1.5.3.1. Puntales
• No se retirarán los puntales, ni se modificará su disposición una vez hayan entrado en carga, respetándose el periodo estricto de

desencofrado
• Los puntales no quedarán dispersos por la obra, evitando su apoyo en posición inclinada sobre los paramentos verticales,

acopiándose siempre cuando dejen de utilizarse
• Los puntales telescópicos se transportarán con los mecanismos de extensión bloqueados

1.5.3.2. Escalera de mano
• Se revisará periódicamente el estado de conservación de las escaleras
• Dispondrán de zapatas antideslizantes o elementos de fijación en la parte superior o inferior de los largueros
• Se transportarán con el extremo delantero elevado, para evitar golpes a otros objetos o a personas
• Se apoyarán sobre superficies horizontales, con la planeidad adecuada para que sean estables e inmóviles, quedando prohibido el

uso como cuña de cascotes, ladrillos, bovedillas o elementos similares
• Los travesaños quedarán en posición horizontal y la inclinación de la escalera será inferior al 75% respecto al plano horizontal
• El extremo superior de la escalera sobresaldrá 1,0 m de la altura de desembarque, medido en la dirección vertical
• El operario realizará el ascenso y descenso por la escalera en posición frontal (mirando los peldaños), sujetándose firmemente con

las dos manos en los peldaños, no en los largueros
• Se evitará el ascenso o descenso simultáneo de dos o más personas
• Cuando se requiera trabajar sobre la escalera en alturas superiores a 3,5 m, se utilizará siempre el cinturón de seguridad con

dispositivo anticaída
1.5.3.3. Visera de protección
• La visera sobre el acceso a obra se construirá por personal cualificado, con suficiente resistencia y estabilidad, para evitar los

riesgos más frecuentes

1.5.4.2. Camión grúa
• El conductor accederá al vehículo descenderá del mismo con el motor apagado, en posición frontal, evitando saltar al suelo y

haciendo uso de los peldaños y asideros
• Se cuidará especialmente de no sobrepasar la carga máxima indicada por el fabricante
• La cabina dispondrá de botiquín de primeros auxilios y de extintor timbrado y revisado
• Los vehículos dispondrán de bocina de retroceso
• Se comprobará que el freno de mano está activado antes de la puesta en marcha del motor, al abandonar el vehículo y durante las

operaciones de elevación
• La elevación se realizará evitando operaciones bruscas, que provoquen la pérdida de estabilidad de la carga

1.5.4.3. Martillo picador
• Las mangueras de aire comprimido deben estar situadas de forma que no dificulten ni el trabajo de los operarios ni el paso del

personal
• No se realizarán ni esfuerzos de palanca ni operaciones similares con el martillo en marcha
• Se verificará el perfecto estado de los acoplamientos de las mangueras
• Se cerrará el paso del aire antes de desarmar un martillo

1.5.4.4. Maquinillo
• Será utilizado exclusivamente por la persona debidamente autorizada
• El trabajador que utilice el maquinillo estará debidamente formado en su uso y manejo, conocerá el contenido del manual de

instrucciones, las correctas medidas preventivas a adoptar y el uso de los EPI necesarios
• Previamente al inicio de cualquier trabajo, se comprobará el estado de los accesorios de seguridad, del cable de suspensión de

cargas y de las eslingas

• Los soportes de la visera se apoyarán sobre durmientes perfectamente nivelados

• Se comprobará la existencia del limitador de recorrido que impide el choque de la carga contra el extremo superior de la pluma

• Los elementos que denoten algún fallo técnico o mal comportamiento se desmontarán de forma inmediata para su reparación o

• Dispondrá de marcado CE, de declaración de conformidad y de manual de instrucciones emitido por el fabricante

sustitución

• Quedará claramente visible el cartel que indica el peso máximo a elevar

1.5.3.4. Andamio de borriquetas

• Se acotará la zona de la obra en la que exista riesgo de caída de los materiales transportados por el maquinillo

• Los andamios de borriquetas se apoyarán sobre superficies firmes, estables y niveladas

• Se revisará el cable a diario, siendo obligatoria su sustitución cuando el número de hilos rotos sea igual o superior al 10% del total

• Se empleará un mínimo de dos borriquetas para la formación de andamios, quedando totalmente prohibido como apoyo el uso de

• El anclaje del maquinillo se realizará según se indica en el manual de instrucciones del fabricante

bidones, ladrillos, bovedillas u otros objetos
• Las plataformas de trabajo estarán perfectamente ancladas a las borriquetas
• Queda totalmente prohibido instalar un andamio de borriquetas encima de otro

1.5.4. Durante la utilización de maquinaria y herramientas
Las medidas preventivas a adoptar y las protecciones a emplear para el control y la reducción de riesgos debidos a la utilización de
maquinaria y herramientas durante la ejecución de la obra se desarrollarán en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud,
conforme a los siguientes criterios:

• El arriostramiento nunca se hará con bidones llenos de agua, de arena u de otro material
• Se realizará el mantenimiento previsto por el fabricante

1.5.4.5. Sierra circular
• Su uso está destinado exclusivamente al corte de elementos o piezas de la obra
• Para el corte de materiales cerámicos o pétreos se emplearán discos abrasivos y para elementos de madera discos de sierra
• Deberá existir un interruptor de parada cerca de la zona de mando

a) Todas las máquinas y herramientas que se utilicen en la obra dispondrán de su correspondiente manual de instrucciones, en
el que estarán especificados claramente tanto los riesgos que entrañan para los trabajadores como los procedimientos para
su utilización con la debida seguridad.

• La zona de trabajo deberá estar limpia de serrín y de virutas, para evitar posibles incendios

b) La maquinaria cumplirá las prescripciones contenidas en el vigente Reglamento de Seguridad en las Máquinas, las
Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) y las especificaciones de los fabricantes.

• El trabajo con el disco agresivo se realizará en húmedo

• Las piezas a serrar no contendrán clavos ni otros elementos metálicos

• No se utilizará la sierra circular sin la protección de prendas adecuadas, tales como mascarillas antipolvo y gafas

c) No se aceptará la utilización de ninguna máquina, mecanismo o artificio mecánico sin reglamentación específica.
Relación de máquinas y herramientas que está previsto utilizar en la obra, con sus correspondientes medidas preventivas y
protecciones colectivas:
1.5.4.1. Camión para transporte
• Las maniobras del camión serán dirigidas por un señalista de tráfico
• Las cargas se repartirán uniformemente en la caja, evitando acopios con pendientes superiores al 5% y protegiendo los materiales

sueltos con una lona
• Antes de proceder a las operaciones de carga y descarga, se colocará el freno en posición de frenado y, en caso de estar situado

en pendiente, calzos de inmovilización debajo de las ruedas

1.5.4.6. Equipo de soldadura
• No habrá materiales inflamables ni explosivos a menos de 10 metros de la zona de trabajo de soldadura
• Antes de soldar se eliminarán las pinturas y recubrimientos del soporte
• Durante los trabajos de soldadura se dispondrá siempre de un extintor de polvo químico en perfecto estado y condiciones de uso,

en un lugar próximo y accesible
• En los locales cerrados en los que no se pueda garantizar una correcta renovación de aire se instalarán extractores,

preferentemente sistemas de aspiración localizada
• Se paralizarán los trabajos de soldadura en altura ante la presencia de personas bajo el área de trabajo

• Tanto los soldadores como los trabajadores que se encuentren en las inmediaciones dispondrán de protección visual adecuada, no

permaneciendo en ningún caso con los ojos al descubierto
1.5.4.7. Herramientas manuales diversas
• La alimentación de las herramientas se realizará a 24 V cuando se trabaje en ambientes húmedos o las herramientas no

dispongan de doble aislamiento
• El acceso a las herramientas y su uso estará permitido únicamente a las personas autorizadas
• No se retirarán de las herramientas las protecciones diseñadas por el fabricante
• Se prohibirá, durante el trabajo con herramientas, el uso de pulseras, relojes, cadenas y elementos similares
• Las herramientas eléctricas dispondrán de doble aislamiento o estarán conectadas a tierra
• En las herramientas de corte se protegerá el disco con una carcasa antiproyección
• Las conexiones eléctricas a través de clemas se protegerán con carcasas anticontactos eléctricos
• Las herramientas se mantendrán en perfecto estado de uso, con los mangos sin grietas y limpios de residuos, manteniendo su

carácter aislante para los trabajos eléctricos
• Las herramientas eléctricas estarán apagadas mientras no se estén utilizando y no se podrán usar con las manos o los pies

mojados
• En los casos en que se superen los valores de exposición al ruido indicados en el artículo 51 del Real Decreto 286/06 de

protección de los trabajadores frente al ruido, se establecerán las acciones correctivas oportunas, tales como el empleo de
protectores auditivos

1.6. Identificación de los riesgos laborales evitables
En este apartado se reseña la relación de las medidas preventivas a adoptar para evitar o reducir el efecto de los riesgos más
frecuentes durante la ejecución de la obra.
1.6.1. Caídas al mismo nivel
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
• Se habilitarán y balizarán las zonas de acopio de materiales

1.6.2. Caídas a distinto nivel
• Se dispondrán escaleras de acceso para salvar los desniveles
• Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas
• Se mantendrán en buen estado las protecciones de los huecos y de los desniveles
• Las escaleras de acceso quedarán firmemente sujetas y bien amarradas

1.6.3. Polvo y partículas
• Se regará periódicamente la zona de trabajo para evitar el polvo
• Se usarán gafas de protección y mascarillas antipolvo en aquellos trabajos en los que se genere polvo o partículas

1.7. Relación de los riesgos laborales que no pueden eliminarse
Los riesgos que difícilmente pueden eliminarse son los que se producen por causas inesperadas (como caídas de objetos y
desprendimientos, entre otras). No obstante, pueden reducirse con el adecuado uso de las protecciones individuales y colectivas, así
como con el estricto cumplimiento de la normativa en materia de seguridad y salud, y de las normas de la buena construcción.
1.7.1. Caída de objetos
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•
•
•
•

Se montarán marquesinas en los accesos
La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada
Se evitará el amontonamiento de materiales u objetos sobre los andamios
No se lanzarán cascotes ni restos de materiales desde los andamios

Equipos de protección individual (EPI)
• Casco de seguridad homologado
• Guantes y botas de seguridad
• Uso de bolsa portaherramientas

1.7.2. Dermatosis
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• Se evitará la generación de polvo de cemento

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes y ropa de trabajo adecuada

1.7.3. Electrocuciones
Medidas preventivas y protecciones colectivas
•
•
•
•
•

Se revisará periódicamente la instalación eléctrica
El tendido eléctrico quedará fijado a los paramentos verticales
Los alargadores portátiles tendrán mango aislante
La maquinaria portátil dispondrá de protección con doble aislamiento
Toda la maquinaria eléctrica estará provista de toma de tierra

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes dieléctricos
• Calzado aislante para electricistas
• Banquetas aislantes de la electricidad

1.7.4. Quemaduras
Medidas preventivas y protecciones colectivas
• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Equipos de protección individual (EPI)
• Guantes, polainas y mandiles de cuero

1.6.4. Ruido
• Se evaluarán los niveles de ruido en las zonas de trabajo

1.7.5. Golpes y cortes en extremidades

• Las máquinas estarán provistas de aislamiento acústico

Medidas preventivas y protecciones colectivas

• Se dispondrán los medios necesarios para eliminar o amortiguar los ruidos

• La zona de trabajo permanecerá ordenada, libre de obstáculos, limpia y bien iluminada

Equipos de protección individual (EPI)
1.6.5. Esfuerzos
• Se evitará el desplazamiento manual de las cargas pesadas

• Guantes y botas de seguridad

• Se limitará el peso de las cargas en caso de desplazamiento manual

1.8. Condiciones de seguridad y salud, en trabajos posteriores de reparación y mantenimiento

• Se evitarán los sobreesfuerzos o los esfuerzos repetitivos

En este apartado se aporta la información útil para realizar, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los futuros trabajos de
conservación, reparación y mantenimiento del edificio construido que entrañan mayores riesgos.

• Se evitarán las posturas inadecuadas o forzadas en el levantamiento o desplazamiento de cargas

1.6.6. Incendios
• No se fumará en presencia de materiales fungibles ni en caso de existir riesgo de incendio

1.6.7. Intoxicación por emanaciones
• Los locales y las zonas de trabajo dispondrán de ventilación suficiente
• Se utilizarán mascarillas y filtros apropiados

1.8.1. Trabajos en cerramientos exteriores y cubiertas
Para los trabajos en cerramientos, aleros de cubierta, revestimientos de paramentos exteriores o cualquier otro que se efectúe con
riesgo de caída en altura, deberán utilizarse andamios que cumplan las condiciones especificadas en el presente estudio básico de
seguridad y salud.
Durante los trabajos que puedan afectar a la vía pública, se colocará una visera de protección a la altura de la primera planta, para
proteger a los transeúntes y a los vehículos de las posibles caídas de objetos.

1.8.2. Trabajos en instalaciones
Los trabajos correspondientes a las instalaciones de fontanería, eléctrica y de gas, deberán realizarse por personal cualificado,
cumpliendo las especificaciones establecidas en su correspondiente Plan de Seguridad y Salud, así como en la normativa vigente en
cada materia.
Antes de la ejecución de cualquier trabajo de reparación o de mantenimiento de los ascensores y montacargas, deberá elaborarse
un Plan de Seguridad suscrito por un técnico competente en la materia.
1.8.3. Trabajos con pinturas y barnices
Los trabajos con pinturas u otros materiales cuya inhalación pueda resultar tóxica deberán realizarse con ventilación suficiente,
adoptando los elementos de protección adecuados.

1.9. Trabajos que implican riesgos especiales
En la obra objeto del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud concurren los riesgos especiales referidos en los puntos 1, 2 y
10 incluidos en el Anexo II. "Relación no exhaustiva de los trabajos que implican riesgos especiales para la seguridad y la salud de
los trabajadores" del R.D. 1627/97 de 24 de Octubre.
Estos riesgos especiales suelen presentarse en la ejecución de la estructura, cerramientos y cubiertas y en el propio montaje de las
medidas de seguridad y de protección. Cabe destacar:
•
•
•
•
•
•
•

Montaje de forjado, especialmente en los bordes perimetrales.
Ejecución de cerramientos exteriores.
Formación de los antepechos de cubierta.
Colocación de horcas y redes de protección.
Los huecos horizontales y los bordes de los forjados se protegerán mediante barandillas y redes homologadas
Disposición de plataformas voladas.
Elevación y acople de los módulos de andamiaje para la ejecución de las fachadas.

1.10. Medidas en caso de emergencia
El contratista deberá reflejar en el correspondiente plan de seguridad y salud las posibles situaciones de emergencia, estableciendo
las medidas oportunas en caso de primeros auxilios y designando para ello a personal con formación, que se hará cargo de dichas
medidas.
Los trabajadores responsables de las medidas de emergencia tienen derecho a la paralización de su actividad, debiendo estar
garantizada la adecuada administración de los primeros auxilios y, cuando la situación lo requiera, el rápido traslado del operario a
un centro de asistencia médica.

1.11. Presencia de los recursos preventivos del contratista
Dadas las características de la obra y los riesgos previstos en el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud, cada contratista
deberá asignar la presencia de sus recursos preventivos en la obra, según se establece en la legislación vigente en la materia.
A tales efectos, el contratista deberá concretar los recursos preventivos asignados a la obra con capacitación suficiente, que deberán
disponer de los medios necesarios para vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el correspondiente plan de seguridad y
salud.
Dicha vigilancia incluirá la comprobación de la eficacia de las actividades preventivas previstas en dicho Plan, así como la
adecuación de tales actividades a los riesgos que pretenden prevenirse o a la aparición de riesgos no previstos y derivados de la
situación que determina la necesidad de la presencia de los recursos preventivos.
Si, como resultado de la vigilancia, se observa un deficiente cumplimiento de las actividades preventivas, las personas que tengan
asignada la presencia harán las indicaciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas,
debiendo poner tales circunstancias en conocimiento del empresario para que éste adopte las medidas oportunas para corregir las
deficiencias observadas.

2.1. Y. Seguridad y salud

Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Ley de Prevención de Riesgos Laborales

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada por:

Completada por:

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada por:

Modificada por:

Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio

Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social

Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998

Reglamento de los Servicios de Prevención

Completada por:

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal

B.O.E.: 31 de enero de 1997

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Completado por:

B.O.E.: 24 de febrero de 1999

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el
trabajo

Completada por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

Modificado por:

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención

Completada por:

Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

B.O.E.: 1 de mayo de 1998

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

Completado por:

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Completada por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas
en el lugar de trabajo

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

Completado por:

B.O.E.: 18 de junio de 2003

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico

Modificada por:

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.

Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales

B.O.E.: 21 de junio de 2001

Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.

Completado por:

B.O.E.: 13 de diciembre de 2003

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas

Desarrollada por:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de
actividades empresariales

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Completado por:

B.O.E.: 31 de enero de 2004

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Completada por:

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan derivarse de la exposición a
vibraciones mecánicas

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005

Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de abril de 2006

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Modificado por:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificado por:

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997
Modificado por:

Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de
Prevención

Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales
en altura

Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.

Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 23 de marzo de 2010

B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997
Completado por:

Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

B.O.E.: 4 de julio de 2015

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo

Modificado por:

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en
las obras de construcción

B.O.E.: 23 de abril de 1997

Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificado por:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

Modificado por:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los
agentes mutágenos

2.1.1. YC. Sistemas de protección colectiva
2.1.1.1. YCU. Protección contra incendios

Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de los equipos a
presión

Completado por:

Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto

B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias

Modificado por:

Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

B.O.E.: 5 de febrero de 2009
Corrección de errores:
Corrección de errores del Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a
presión y sus instrucciones técnicas complementarias

B.O.E.: 28 de octubre de 2009
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio

Resolución de 25 de abril de 1996 de la Dirección General de Calidad y Seguridad Industrial, del Ministerio de Industria y
Energía.
B.O.E.: 28 de mayo de 1996
Modificado por:

Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Modificación del anexo del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, que modificó a su vez el Real Decreto 1407/1992, de
20 de noviembre, relativo a las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos
de protección individual

B.O.E.: 22 de mayo de 2010

Orden de 20 de febrero de 1997, del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 6 de marzo de 1997

Señalización de seguridad y salud en el trabajo

Completado por:

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Resolución por la que se actualiza el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de
Tecnología y Seguridad Industrial

B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

Resolución de 29 de abril de 1999 del Ministerio de Industria y Energía.
B.O.E.: 29 de junio de 1999

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

Utilización de equipos de protección individual

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Completado por:

B.O.E.: 12 de junio de 1997

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

Corrección de errores:

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual

B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.2. YI. Equipos de protección individual

Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completado por:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006

Real Decreto por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual

2.1.3. YM. Medicina preventiva y primeros auxilios

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con la Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

2.1.3.1. YMM. Material médico

B.O.E.: 28 de diciembre de 1992
Modificado por:

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de primeros auxilios en caso de
accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del sistema de la Seguridad Social

Modificación del Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la
comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual

Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.

B.O.E.: 11 de octubre de 2007

B.O.E.: 8 de marzo de 1995

2.1.4. YP. Instalaciones provisionales de higiene y bienestar

Corrección de errores:
Corrección de erratas del Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20
de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los
equipos de protección individual

DB-HS Salubridad

B.O.E.: 22 de marzo de 1995

Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.

Completado por:

B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Resolución por la que se publica, a título informativo, información complementaria establecida por el Real Decreto
1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y libre circulación
intracomunitaria de los equipos de protección individual

Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.

Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.

B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.

B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificado por:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación aprobados por el Real Decreto
314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.

Plan técnico nacional de la televisión digital terrestre y regulación de determinados aspectos para la liberación del
dividendo digital
Real Decreto 805/2014, de 19 de septiembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 24 de septiembre de 2014
2.1.5. YS. Señalización provisional de obras

B.O.E.: 23 de abril de 2009
2.1.5.1. YSB. Balizamiento
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de febrero de 2003

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo.
B.O.E.: 18 de julio de 2003

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT 51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo

B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.

Modificado por:

B.O.E.: 1 de mayo de 2001

Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Completado por:

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido

B.O.E.: 5 de abril de 2004

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

Completado por:

B.O.E.: 11 de marzo de 2006

Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de
material plástico

Modificado por:

Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a
las actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
2.1.5.2. YSH. Señalización horizontal

B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los servicios de
telecomunicación en el interior de las edificaciones

Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011
Desarrollado por:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de
11 de marzo
Derogada la disposición adicional 3 por el R.D. 805/2014.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificado por:

2.1.5.3. YSV. Señalización vertical
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987
2.1.5.4. YSN. Señalización manual
Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Señalización de seguridad y salud
Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997
Completado por:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completado por:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificado por:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo; el R.D. 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001, de 6 de abril, sobre
la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos
durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

3.1. Pliego de cláusulas administrativas
3.1.1. Disposiciones generales
3.1.1.1. Objeto del Pliego de condiciones
El presente Pliego de condiciones junto con las disposiciones contenidas en el correspondiente Pliego del Proyecto de ejecución,
tienen por objeto definir las atribuciones y obligaciones de los agentes que intervienen en materia de Seguridad y Salud, así como
las condiciones que deben cumplir las medidas preventivas, las protecciones individuales y colectivas de la construcción de la obra
"ALBERG MARE DE DEU", situada en Barcelona (Barcelona), según el proyecto redactado por . Todo ello con fin de evitar cualquier
accidente o enfermedad profesional, que pueden ocasionarse durante el transcurso de la ejecución de la obra o en los futuros
trabajos de conservación, reparación y mantenimiento.

Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en cuenta, en su caso, las obligaciones sobre
coordinación de actividades empresariales previstas en la Ley, durante la ejecución de la obra.
Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas y precisas a los trabajadores autónomos sobre todas las medidas que hayan de
adoptarse en lo referente a su seguridad y salud en la obra.
Atender las indicaciones y consignas del coordinador en materia de seguridad y salud, cumpliendo estrictamente sus instrucciones
durante la ejecución de la obra.
Responderán de la correcta ejecución de las medidas preventivas fijadas en el plan de seguridad y salud en lo relativo a las
obligaciones que les correspondan a ellos directamente o, en su caso, a los trabajadores autónomos por ellos contratados.
Responderán solidariamente de las consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el plan.

3.1.2. Disposiciones facultativas

Las responsabilidades de los coordinadores, de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximirán de sus responsabilidades a los
contratistas y a los subcontratistas.

3.1.2.1. Definición, atribuciones y obligaciones de los agentes de la edificación

3.1.2.5. La Dirección Facultativa

Las atribuciones y las obligaciones de los distintos agentes intervinientes en la edificación son las reguladas en sus aspectos
generales por la Ley 38/99, de Ordenación de la Edificación (L.O.E.).

Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997, se entiende como Dirección Facultativa:

Las garantías y responsabilidades de los agentes y trabajadores de la obra frente a los riesgos derivados de las condiciones de
trabajo en materia de seguridad y salud, son las establecidas por la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales y el Real
Decreto 1627/1997 "Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción".
3.1.2.2. El Promotor
Es la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o colectivamente decide, impulsa, programa y financia con recursos
propios o ajenos, las obras de edificación para sí o para su posterior enajenación, entrega o cesión a terceros bajo cualquier título.
Tiene la responsabilidad de contratar a los técnicos redactores del preceptivo Estudio de Seguridad y Salud - o Estudio Básico, en su
caso - al igual que a los técnicos coordinadores en la materia en la fase que corresponda, todo ello según lo establecido en el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud en las obras de
construcción, facilitando copias a las empresas contratistas, subcontratistas o trabajadores autónomos contratados directamente por
el Promotor, exigiendo la presentación de cada Plan de Seguridad y Salud previamente al comienzo de las obras.
El Promotor tendrá la consideración de Contratista cuando realice la totalidad o determinadas partes de la obra con medios humanos
y recursos propios, o en el caso de contratar directamente a trabajadores autónomos para su realización o para trabajos parciales de
la misma, excepto en los casos estipulados en el Real Decreto 1627/1997.
3.1.2.3. El Proyectista

El técnico o los técnicos competentes designados por el Promotor, encargados de la dirección y del control de la ejecución de la
obra.
Las responsabilidades de la Dirección facultativa y del Promotor, no eximen en ningún caso de las atribuibles a los contratistas y a
los subcontratistas.
3.1.2.6. Coordinador de Seguridad y Salud en Proyecto
Es el técnico competente designado por el Promotor para coordinar, durante la fase del proyecto de ejecución, la aplicación de los
principios y criterios generales de prevención en materia de seguridad y salud.
3.1.2.7. Coordinador de Seguridad y Salud en Ejecución
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, es el técnico competente designado por el Promotor, que
forma parte de la Dirección Facultativa.
Asumirá las tareas y responsabilidades asociadas a las siguientes funciones:
• Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad, tomando las decisiones técnicas y de

•

Es el agente que, por encargo del promotor y con sujeción a la normativa técnica y urbanística correspondiente, redacta el proyecto.
Tomará en consideración en las fases de concepción, estudio y elaboración del proyecto básico y de ejecución, los principios y
criterios generales de prevención en materia de seguridad y de salud, de acuerdo con la legislación vigente.
3.1.2.4. El Contratista y Subcontratista
Según define el artículo 2 del Real Decreto 1627/1997:
Contratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el Promotor, con medios humanos y materiales propios o
ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad o parte de las obras, con sujeción al proyecto y al contrato.

•
•
•
•

organización, con el fin de planificar las distintas tareas o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultánea o
sucesivamente, estimando la duración requerida para la ejecución de las mismas.
Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores
autónomos, apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva recogidos en la legislación
vigente.
Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones introducidas en el mismo.
Organizar la coordinación de actividades empresariales prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La Dirección facultativa
asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de un coordinador.

3.1.2.8. Trabajadores Autónomos

Subcontratista es la persona física o jurídica que asume contractualmente ante el contratista, empresario principal, el compromiso de
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra, con sujeción al proyecto por el que se rige su ejecución.

Es la persona física, distinta del contratista y subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad profesional, sin
sujeción a un contrato de trabajo y que asume contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista, el compromiso de
realizar determinadas partes o instalaciones de la obra.

El Contratista comunicará a la autoridad laboral competente la apertura del centro de trabajo en la que incluirá el Plan de Seguridad
y Salud al que se refiere el artículo 7 del R.D.1627/1997, de 24 de octubre.

Cuando el trabajador autónomo emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena, tendrá la consideración de contratista o
subcontratista.

Adoptará todas las medidas preventivas que cumplan los preceptos en materia de Prevención de Riesgos Laborales y Seguridad y
Salud que establece la legislación vigente, redactando el correspondiente Plan de Seguridad y ajustándose al cumplimiento estricto y
permanente de lo establecido en el Estudio Básico de Seguridad y Salud, disponiendo de todos los medios necesarios y dotando al
personal del equipamiento de seguridad exigibles, cumpliendo las órdenes efectuadas por el coordinador en materia de seguridad y
de salud durante la ejecución de la obra.

Los trabajadores autónomos cumplirán lo establecido en el plan de seguridad y salud.

Supervisará de manera continuada el cumplimiento de las normas de seguridad, tutelando las actividades de los trabajadores a su
cargo y, en su caso, relevando de su puesto a todos aquellos que pudieran menoscabar las condiciones básicas de seguridad
personales o generales, por no estar en las condiciones adecuadas.
Entregará la información suficiente al coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra, donde se
acredite la estructura organizativa de la empresa, sus responsabilidades, funciones, procesos, procedimientos y recursos materiales
y humanos disponibles, con el fin de garantizar una adecuada acción preventiva de riesgos de la obra.
Entre las responsabilidades y obligaciones del contratista y de los subcontratistas en materia de seguridad y salud, cabe destacar las
contenidas en el artículo 11 "Obligaciones de los contratistas y subcontratistas" del R.D. 1627/1997.
Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el plan de seguridad y salud.

3.1.2.9. Trabajadores por cuenta ajena
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una información adecuada de todas las medidas
que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y su salud en la obra.
La consulta y la participación de los trabajadores o de sus representantes, se realizarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley
de Prevención de Riesgos Laborales.
El contratista facilitará a los representantes de los trabajadores en el centro de trabajo una copia del plan de seguridad y salud y de
sus posibles modificaciones.
3.1.2.10. Fabricantes y suministradores de equipos de protección y materiales de construcción
Los fabricantes, importadores y suministradores de maquinaria, equipos, productos y útiles de trabajo, deberán suministrar la
información que indique la forma correcta de utilización por los trabajadores, las medidas preventivas adicionales que deban tomarse
y los riesgos laborales que conlleven tanto su uso normal como su manipulación o empleo inadecuado.

3.1.2.11. Recursos preventivos
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo, según lo establecido en la Ley 31/95, Ley 54/03 y Real Decreto 604/06, el
empresario designará para la obra los recursos preventivos, que podrán ser:
a) Uno o varios trabajadores designados por la empresa.
b) Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa.
c) Uno o varios miembros del servicio o los servicios de prevención ajenos.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto e inmediato cumplimiento
de las actividades preventivas. En caso de observar un deficiente cumplimiento de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta
de adecuación de las mismas, se informará al empresario para que éste adopte las medidas necesarias para su corrección,
notificándose a su vez al Coordinador de Seguridad y Salud y al resto de la Dirección Facultativa.
En el Plan de Seguridad y Salud se especificarán los casos en que la presencia de los recursos preventivos es necesaria,
especificándose expresamente el nombre de la persona o personas designadas para tal fin, concretando las tareas en las que
inicialmente se prevé necesaria su presencia.
3.1.3. Formación en Seguridad
Con el fin de que todo el personal que acceda a la obra disponga de la suficiente formación en las materias preventivas de seguridad
y salud, la empresa se encargará de su formación para la adecuada prevención de riesgos y el correcto uso de las protecciones
colectivas e individuales. Dicha formación alcanzará todos los niveles de la empresa, desde los directivos hasta los trabajadores no
cualificados, incluyendo a los técnicos, encargados, especialistas y operadores de máquinas entre otros.

El coordinador en materia de seguridad y de salud durante la ejecución de la obra aprobará el plan de seguridad y salud antes del
inicio de la misma.
El plan de seguridad y salud podrá ser modificado por el Contratista en función del proceso de ejecución de la obra, de la evolución
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir durante el desarrollo de la misma, siempre con la
aprobación expresa del Coordinador de Seguridad y Salud y la Dirección Facultativa.
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención
de las empresas intervinientes en la misma y los representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de forma
razonada, las sugerencias y alternativas que estimen oportunas. A tal efecto, el plan de seguridad y salud estará en la obra a
disposición permanente de los mismos y de la Dirección Facultativa.
3.1.6.3. Acta de aprobación del plan
El plan de seguridad y salud elaborado por el Contratista será aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud durante la
ejecución de la obra, por la Dirección Facultativa o por la Administración en el caso de obras públicas, quien deberá emitir un acta de
aprobación como documento acreditativo de dicha operación, visado por el Colegio Profesional correspondiente.
3.1.6.4. Comunicación de apertura de centro de trabajo
La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad laboral competente será previa al comienzo de los trabajos y se
presentará únicamente por los empresarios que tengan la consideración de contratistas.
La comunicación contendrá los datos de la empresa, del centro de trabajo y de producción y/o almacenamiento del centro de trabajo.
Deberá incluir, además, el plan de seguridad y salud.

3.1.4. Reconocimientos médicos

3.1.6.5. Libro de incidencias

La vigilancia del estado de salud de los trabajadores quedará garantizada por la empresa contratista, en función de los riesgos
inherentes al trabajo asignado y en los casos establecidos por la legislación vigente.

Con fines de control y seguimiento del plan de seguridad y salud, en cada centro de trabajo existirá un libro de incidencias que
constará de hojas por duplicado, habilitado a tal efecto.

Dicha vigilancia será voluntaria, excepto cuando la realización de los reconocimientos sea imprescindible para evaluar los efectos de
las condiciones de trabajo sobre su salud, o para verificar que su estado de salud no constituye un peligro para otras personas o
para el mismo trabajador.

Será facilitado por el colegio profesional que vise el acta de aprobación del plan o la oficina de supervisión de proyectos u órgano
equivalente cuando se trate de obras de las administraciones públicas.

3.1.5. Salud e higiene en el trabajo
3.1.5.1. Primeros auxilios
El empresario designará al personal encargado de la adopción de las medidas necesarias en caso de accidente, con el fin de
garantizar la prestación de los primeros auxilios y la evacuación del accidentado.
Se dispondrá, en un lugar visible de la obra y accesible a los operarios, un botiquín perfectamente equipado con material sanitario
destinado a primeros auxilios.
El Contratista instalará rótulos con caracteres legibles hasta una distancia de 2 m, en el que se suministre a los trabajadores y
participantes en la obra la información suficiente para establecer rápido contacto con el centro asistencial más próximo.
3.1.5.2. Actuación en caso de accidente
En caso de accidente se tomarán solamente las medidas indispensables hasta que llegue la asistencia médica, para que el
accidentado pueda ser trasladado con rapidez y sin riesgo. En ningún caso se le moverá, excepto cuando sea imprescindible para su
integridad.
Se comprobarán sus signos vitales (consciencia, respiración, pulso y presión sanguínea), se le intentará tranquilizar, y se le cubrirá
con una manta para mantener su temperatura corporal.

El libro de incidencias deberá mantenerse siempre en la obra, en poder del Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución
de la obra, teniendo acceso la Dirección Facultativa de la obra, los contratistas y subcontratistas y los trabajadores autónomos, así
como las personas u órganos con responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la obra, los
representantes de los trabajadores y los técnicos de los órganos especializados en materia de seguridad y salud en el trabajo de las
administraciones públicas competentes, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo.
El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra, deberá notificar al Contratista afectado y a los representantes
de los trabajadores de éste, sobre las anotaciones efectuadas en el libro de incidencias.
Cuando las anotaciones se refieran a cualquier incumplimiento de las advertencias u observaciones anteriores, se remitirá una copia
a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en el plazo de veinticuatro horas. En todo caso, deberá especificarse si la anotación
se trata de una nueva observación o supone una reiteración de una advertencia u observación anterior.
3.1.6.6. Libro de órdenes
En la obra existirá un libro de órdenes y asistencias, en el que la Dirección Facultativa reseñará las incidencias, órdenes y
asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
Las anotaciones así expuestas tienen rango de órdenes o comentarios necesarios de ejecución de obra y, en consecuencia, serán
respetadas por el Contratista de la obra.
3.1.6.7. Libro de visitas

No se le suministrará agua, bebidas o medicamento alguno y, en caso de hemorragia, se presionarán las heridas con gasas limpias.

El libro de visitas deberá estar en obra, a disposición permanente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El empresario notificará el accidente por escrito a la autoridad laboral, conforme al procedimiento reglamentario.

El primer libro lo habilitará el Jefe de la Inspección de la provincia en que se encuentre la obra. Para habilitar el segundo o los
siguientes, será necesario presentar el anterior. En caso de pérdida o destrucción, el representante legal de la empresa deberá
justificar por escrito los motivos y las pruebas. Una vez agotado un libro, se conservará durante 5 años, contados desde la última
diligencia.

3.1.6. Documentación de obra
3.1.6.1. Estudio Básico de Seguridad y Salud
Es el documento elaborado por el técnico competente designado por el Promotor, donde se precisan las normas de seguridad y
salud aplicables a la obra, contemplando la identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas
técnicas necesarias para ello.
Incluye también las previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud,
los previsibles trabajos posteriores.
3.1.6.2. Plan de seguridad y salud
En aplicación del presente estudio básico de seguridad y salud, cada Contratista elaborará el correspondiente plan de seguridad y
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el presente estudio
básico, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de medidas
alternativas de prevención que el Contratista proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrán implicar
disminución de los niveles de protección previstos en este estudio básico.

3.1.6.8. Libro de subcontratación
El contratista deberá disponer de un libro de subcontratación, que permanecerá en todo momento en la obra, reflejando por orden
cronológico desde el comienzo de los trabajos, todas y cada una de las subcontrataciones realizadas en una determinada obra con
empresas subcontratistas y trabajadores autónomos.
El libro de subcontratación cumplirá las prescripciones contenidas en el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se
desarrolla la Ley 32/2006 de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción, en particular el artículo
15 "Contenido del Libro de Subcontratación" y el artículo 16 "Obligaciones y derechos relativos al Libro de Subcontratación".
Al libro de subcontratación tendrán acceso el Promotor, la Dirección Facultativa, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de
ejecución de la obra, las empresas y trabajadores autónomos intervinientes en la obra, los técnicos de prevención, los delegados de
prevención, la autoridad laboral y los representantes de los trabajadores de las diferentes empresas que intervengan en la ejecución
de la obra.

3.1.7. Disposiciones Económicas

3.2.3.2. Aseos y duchas

El marco de relaciones económicas para el abono y recepción de la obra, se fija en el pliego de condiciones del proyecto o en el
correspondiente contrato de obra entre el Promotor y el contratista, debiendo contener al menos los puntos siguientes:

Estarán junto a los vestuarios y dispondrán de instalación de agua fría y caliente, ubicando al menos una cuarta parte de los grifos
en cabinas individuales con puerta con cierre interior.

• Fianzas
• De los precios
• Precio básico
• Precio unitario
• Presupuesto de Ejecución Material (PEM)
• Precios contradictorios
• Reclamación de aumento de precios
• Formas tradicionales de medir o de aplicar los precios

Las cabinas tendrán una superficie mínima de 2 m² y una altura mínima de 2,30 m.
La dotación mínima prevista para los aseos será de:
•
•
•
•
•
•
•
•

1 ducha por cada 10 trabajadores o fracción que trabajen en la misma jornada
1 retrete por cada 25 hombres o fracción y 1 por cada 15 mujeres o fracción
1 lavabo por cada retrete
1 urinario por cada 25 hombres o fracción
1 secamanos de celulosa o eléctrico por cada lavabo
1 jabonera dosificadora por cada lavabo
1 recipiente para recogida de celulosa sanitaria
1 portarrollos con papel higiénico por cada inodoro

• De la revisión de los precios contratados
• Acopio de materiales
• Obras por administración
•
•
•
•
•
•

Valoración y abono de los trabajos
Indemnizaciones Mutuas
Retenciones en concepto de garantía
Plazos de ejecución y plan de obra
Liquidación económica de las obras
Liquidación final de la obra

3.2.3.3. Retretes
Serán de fácil acceso y estarán próximos al área de trabajo. Se ubicarán preferentemente en cabinas de dimensiones mínimas
1,2x1,0 m con altura de 2,30 m, sin visibilidad desde el exterior y provistas de percha y puerta con cierre interior.
Dispondrán de ventilación al exterior, pudiendo no tener techo siempre que comuniquen con aseos o pasillos con ventilación exterior,
evitando cualquier comunicación con comedores, cocinas, dormitorios o vestuarios.
Tendrán descarga automática de agua corriente y en el caso de que no puedan conectarse a la red de alcantarillado se dispondrá de
letrinas sanitarias o fosas sépticas.
3.2.3.4. Comedor y cocina

3.2. Pliego de condiciones técnicas particulares

Los locales destinados a comedor y cocina estarán equipados con mesas, sillas de material lavable y vajilla, y dispondrán de
calefacción en invierno. Quedarán separados de las áreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminación ambiental.

3.2.1. Medios de protección colectiva

En el caso de que los trabajadores lleven su propia comida, dispondrán de calientaplatos, prohibiéndose fuera de los lugares
previstos la preparación de la comida mediante fuego, brasas o barbacoas.

Los medios de protección colectiva se colocarán según las especificaciones del plan de seguridad y salud antes de iniciar el trabajo
en el que se requieran, no suponiendo un riesgo en sí mismos.
Se repondrán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su vida útil, después de estar sometidos a solicitaciones límite,
o cuando sus tolerancias sean superiores a las admitidas o aconsejadas por el fabricante.
El mantenimiento será vigilado de forma periódica (cada semana) por el Delegado de Prevención.
3.2.2. Medios de protección individual
Dispondrán de marcado CE, que llevarán inscrito en el propio equipo, en el embalaje y en el folleto informativo.
Serán ergonómicos y no causarán molestias innecesarias. Nunca supondrán un riesgo en sí mismos, ni perderán su seguridad de
forma involuntaria.
El fabricante los suministrará junto con un folleto informativo en el que aparecerán las instrucciones de uso y mantenimiento, nombre
y dirección del fabricante, grado o clase de protección, accesorios que pueda llevar y características de las piezas de repuesto, límite
de uso, plazo de vida útil y controles a los que se ha sometido. Estará redactado de forma comprensible y, en el caso de equipos de
importación, traducidos a la lengua oficial.
Serán suministrados gratuitamente por el empresario y se reemplazarán siempre que estén deteriorados, al final del periodo de su
vida útil o después de estar sometidos a solicitaciones límite.
Se utilizarán de forma personal y para los usos previstos por el fabricante, supervisando el mantenimiento el Delegado de
Prevención.
3.2.3. Instalaciones provisionales de salud y confort
Los locales destinados a instalaciones provisionales de salud y confort tendrán una temperatura, iluminación, ventilación y
condiciones de humedad adecuadas para su uso. Los revestimientos de los suelos, paredes y techos serán continuos, lisos e
impermeables, acabados preferentemente con colores claros y con material que permita la limpieza con desinfectantes o
antisépticos.
El Contratista mantendrá las instalaciones en perfectas condiciones sanitarias (limpieza diaria), estarán provistas de agua corriente
fría y caliente y dotadas de los complementos necesarios para higiene personal, tales como jabón, toallas y recipientes de desechos.
3.2.3.1. Vestuarios
Serán de fácil acceso, estarán próximos al área de trabajo y tendrán asientos y taquillas independientes bajo llave, con espacio
suficiente para guardar la ropa y el calzado.
Se dispondrá una superficie mínima de 2 m² por cada trabajador destinada a vestuario, con una altura mínima de 2,30 m.
Cuando no se disponga de vestuarios, se habilitará una zona para dejar la ropa y los objetos personales bajo llave.

La superficie destinada a la zona de comedor y cocina será como mínimo de 2 m² por cada operario que utilice dicha instalación.
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2.2.1.- Productor de residuos (Promotor)

1.- CONTENIDO DEL DOCUMENTO
En cumplimiento del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (RCD), conforme a lo dispuesto en el Artículo 4 "Obligaciones del productor de residuos de construcción y
demolición", el presente estudio desarrolla los puntos siguientes:
- Agentes intervinientes en la Gestión de RCD.
- Normativa y legislación aplicable.

2. Las medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos generados en la obra objeto del proyecto.

- Identificación de los residuos de construcción y demolición generados en la obra, codificados según la Orden MAM/304/2002.
- Estimación de la cantidad generada en volumen y peso.
- Medidas para la prevención de los residuos en la obra.
- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos.
- Medidas para la separación de los residuos en obra.
- Prescripciones en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos.
- Valoración del coste previsto de la gestión de RCD.

2.- AGENTES INTERVINIENTES
2.1.- Identificación
El presente estudio corresponde al proyecto , situado en .
Los agentes principales que intervienen en la ejecución de la obra son:
Promotor
Proyectista
Director de Obra
Director de Ejecución

Debe incluir en el proyecto de ejecución de la obra un estudio de gestión de residuos de construcción y demolición, que contendrá
como mínimo:
1. Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los residuos de construcción y demolición que se
generarán en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero,
por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos, o norma que la
sustituya.

A designar por el promotor
A designar por el promotor

Se ha estimado en el presupuesto del proyecto, un coste de ejecución material (Presupuesto de ejecución material) de 656.740,64€.

3. Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los residuos que se generarán en la obra.
4. Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento por parte del poseedor de los
residuos, de la obligación establecida en el apartado 5 del artículo 5.
5. Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de
gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de
adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de
la obra.
6. Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra.
7. Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y demolición, que formará parte del presupuesto
del proyecto en capítulo independiente.
Está obligado a disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y demolición realmente producidos en
sus obras han sido gestionados, en su caso, en obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en el Real Decreto 105/2008 y, en particular, en el presente
estudio o en sus modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, deberá preparar un inventario de los residuos peligrosos que se
generarán, que deberá incluirse en el estudio de gestión de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla
entre ellos o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos peligrosos.
En los casos de obras sometidas a licencia urbanística, el poseedor de residuos, queda obligado a constituir una fianza o garantía
financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de
construcción y demolición de la obra, en los términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas correspondientes.

2.1.1.- Productor de residuos (Promotor)
Se identifica con el titular del bien inmueble en quien reside la decisión última de construir o demoler. Según el artículo 2
"Definiciones" del Real Decreto 105/2008, se pueden presentar tres casos:
1. La persona física o jurídica titular de la licencia urbanística en una obra de construcción o demolición; en aquellas obras que
no precisen de licencia urbanística, tendrá la consideración de productor del residuo la persona física o jurídica titular del bien
inmueble objeto de una obra de construcción o demolición.
2. La persona física o jurídica que efectúe operaciones de tratamiento, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de
naturaleza o de composición de los residuos.
3. El importador o adquirente en cualquier Estado miembro de la Unión Europea de residuos de construcción y demolición.
En el presente estudio, se identifica como el productor de los residuos:
2.1.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
En la presente fase del proyecto no se ha determinado el agente que actuará como Poseedor de los Residuos, siendo
responsabilidad del Productor de los residuos (Promotor) su designación antes del comienzo de las obras.

2.2.2.- Poseedor de residuos (Constructor)
La persona física o jurídica que ejecute la obra - el constructor -, además de las prescripciones previstas en la normativa aplicable,
está obligado a presentar a la propiedad de la misma un plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en
relación a los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los artículos
4.1 y 5 del Real Decreto 105/2008 y las contenidas en el presente estudio.
El plan presentado y aceptado por la propiedad, una vez aprobado por la dirección facultativa, pasará a formar parte de los
documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los
requerimientos del proyecto aprobado, estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario
o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se destinarán preferentemente, y por este
orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor habrá de constar en documento
fehaciente, en el que figure, al menos, la identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el número
de licencia de la obra, la cantidad expresada en toneladas o en metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de
residuos entregados, codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o
norma que la sustituya, y la identificación del gestor de las operaciones de destino.

2.1.3.- Gestor de residuos
Es la persona física o jurídica, o entidad pública o privada, que realice cualquiera de las operaciones que componen la recogida, el
almacenamiento, el transporte, la valorización y la eliminación de los residuos, incluida la vigilancia de estas operaciones y la de los
vertederos, así como su restauración o gestión ambiental de los residuos, con independencia de ostentar la condición de productor
de los mismos. Éste será designado por el Productor de los residuos (Promotor) con anterioridad al comienzo de las obras.

2.2.- Obligaciones

Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición efectúe únicamente operaciones de
recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o
de eliminación ulterior al que se destinarán los residuos.
En todo caso, la responsabilidad administrativa en relación con la cesión de los residuos de construcción y demolición por parte de
los poseedores a los gestores se regirá por lo establecido en la legislación vigente en materia de residuos.
Mientras se encuentren en su poder, el poseedor de los residuos estará obligado a mantenerlos en condiciones adecuadas de
higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o
eliminación.

La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos dentro de la obra en que se
produzcan.
Cuando por falta de espacio físico en la obra no resulte técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el presente apartado.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubique la obra, de forma excepcional, y
siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.
El poseedor de los residuos de construcción y demolición estará obligado a sufragar los correspondientes costes de gestión y a
entregar al productor los certificados y la documentación acreditativa de la gestión de los residuos, así como a mantener la
documentación correspondiente a cada año natural durante los cinco años siguientes.

No es aplicable al presente estudio la excepción contemplada en el artículo 3.1 del Real Decreto 105/2008, al no generarse los
siguientes residuos:
a) Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.
b) Los residuos de industrias extractivas regulados por la Directiva 2006/21/CE, de 15 de marzo.
c) Los lodos de dragado no peligrosos reubicados en el interior de las aguas superficiales derivados de las actividades de gestión
de las aguas y de las vías navegables, de prevención de las inundaciones o de mitigación de los efectos de las inundaciones o
las sequías, reguladas por el Texto Refundido de la Ley de Aguas, por la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de régimen
económico y de prestación de servicios de los puertos de interés general, y por los tratados internacionales de los que España
sea parte.

2.2.3.- Gestor de residuos

A aquellos residuos que se generen en la presente obra y estén regulados por legislación específica sobre residuos, cuando estén
mezclados con otros residuos de construcción y demolición, les será de aplicación el Real Decreto 105/2008 en los aspectos no
contemplados en la legislación específica.

Además de las recogidas en la legislación específica sobre residuos, el gestor de residuos de construcción y demolición cumplirá con
las siguientes obligaciones:

Para la elaboración del presente estudio se ha considerado la normativa siguiente:

1. En el supuesto de actividades de gestión sometidas a autorización por la legislación de residuos, llevar un registro en el que,
como mínimo, figure la cantidad de residuos gestionados, expresada en toneladas y en metros cúbicos, el tipo de residuos,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la
sustituya, la identificación del productor, del poseedor y de la obra de donde proceden, o del gestor, cuando procedan de otra
operación anterior de gestión, el método de gestión aplicado, así como las cantidades, en toneladas y en metros cúbicos, y
destinos de los productos y residuos resultantes de la actividad.
2. Poner a disposición de las administraciones públicas competentes, a petición de las mismas, la información contenida en el
registro mencionado en el punto anterior. La información referida a cada año natural deberá mantenerse durante los cinco años
siguientes.

- Artículo 45 de la Constitución Española.

G GESTIÓN DE RESIDUOS
Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno.

3. Extender al poseedor o al gestor que le entregue residuos de construcción y demolición, en los términos recogidos en este real
decreto, los certificados acreditativos de la gestión de los residuos recibidos, especificando el productor y, en su caso, el número
de licencia de la obra de procedencia. Cuando se trate de un gestor que lleve a cabo una operación exclusivamente de recogida,
almacenamiento, transferencia o transporte, deberá además transmitir al poseedor o al gestor que le entregó los residuos, los
certificados de la operación de valorización o de eliminación subsiguiente a que fueron destinados los residuos.

B.O.E.: 6 de febrero de 1991

4. En el supuesto de que carezca de autorización para gestionar residuos peligrosos, deberá disponer de un procedimiento de
admisión de residuos en la instalación que asegure que, previamente al proceso de tratamiento, se detectarán y se separarán,
almacenarán adecuadamente y derivarán a gestores autorizados de residuos peligrosos aquellos que tengan este carácter y
puedan llegar a la instalación mezclados con residuos no peligrosos de construcción y demolición. Esta obligación se entenderá
sin perjuicio de las responsabilidades en que pueda incurrir el productor, el poseedor o, en su caso, el gestor precedente que
haya enviado dichos residuos a la instalación.

B.O.E.: 25 de abril de 1997

Ley de envases y residuos de envases
Ley 11/1997, de 24 de abril, de la Jefatura del Estado.

Desarrollada por:
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases
Real Decreto 782/1998, de 30 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998

3.- NORMATIVA Y LEGISLACIÓN APLICABLE

Modificada por:

El presente estudio se redacta al amparo del artículo 4.1 a) del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, sobre "Obligaciones del
productor de residuos de construcción y demolición".

Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio

A la obra objeto del presente estudio le es de aplicación el Real Decreto 105/2008, en virtud del artículo 3, por generarse residuos de
construcción y demolición definidos en el artículo 3, como:

Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 27 de marzo de 2010

"cualquier sustancia u objeto que, cumpliendo la definición de Residuo incluida en la legislación vigente en materia de residuos, se
genere en una obra de construcción o demolición" o bien, "aquel residuo no peligroso que no experimenta transformaciones físicas,
químicas o biológicas significativas, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicamente ni de ninguna otra manera, no
es biodegradable, no afecta negativamente a otras materias con las cuales entra en contacto de forma que pueda dar lugar a
contaminación del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. La lixiviabilidad total, el contenido de contaminantes del residuo y
la ecotoxicidad del lixiviado deberán ser insignificantes, y en particular no deberán suponer un riesgo para la calidad de las aguas
superficiales o subterráneas".

Plan nacional de residuos de construcción y demolición 2001-2006
Resolución de 14 de junio de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente.
B.O.E.: 12 de julio de 2001
Corrección de errores:
Corrección de errores de la Resolución de 14 de junio de 2001
B.O.E.: 7 de agosto de 2001

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, del Ministerio de Medio Ambiente.

B.O.E.: 29 de enero de 2002
Modificado por:
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008
Modificado por:
Modificación de diversos reglamentos del área de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23 de
noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 367/2010, de 26 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.

4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
GENERADOS EN LA OBRA, CODIFICADOS SEGÚN LA ORDEN MAM/304/2002.
Todos los posibles residuos generados en la obra de demolición se han codificado atendiendo a la Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos, según la Lista Europea de Residuos (LER)
aprobada por la Decisión 2005/532/CE, dando lugar a los siguientes grupos:
RCD de Nivel I: Tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación
El Real Decreto 105/2008 (artículo 3.1.a), considera como excepción de ser consideradas como residuos:
Las tierras y piedras no contaminadas por sustancias peligrosas, reutilizadas en la misma obra, en una obra distinta o en una
actividad de restauración, acondicionamiento o relleno, siempre y cuando pueda acreditarse de forma fehaciente su destino a
reutilización.

B.O.E.: 27 de marzo de 2010
RCD de Nivel II: Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la construcción, de la demolición, de la
reparación domiciliaria y de la implantación de servicios.
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan nacional integrado de residuos para el período 2008-2015
Resolución de 20 de enero de 2009, de la Secretaría de Estado de Cambio Climático.
B.O.E.: 26 de febrero de 2009

Ley de residuos y suelos contaminados
Ley 22/2011, de 28 de julio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 29 de julio de 2011
Texto consolidado. Última modificación: 7 de abril de 2015

Llei reguladora dels residus
Llei 6/1993, de 15 de juliol, del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
D.O.G.C.: 28 de juliol de 1993
Modificada por:
Llei de modificació de la Llei 6/1993, de 15 de juliol, reguladora dels residus

Se ha establecido una clasificación de RCD generados, según los tipos de materiales de los que están compuestos:
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002
RCD de Nivel I
1 Tierras y pétreos de la excavación
RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras
RCD de naturaleza pétrea
1 Arena, grava y otros áridos
2 Hormigón
3 Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
4 Piedra
RCD potencialmente peligrosos
1 Otros

Llei 15/2003, de 13 de juny, de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
D.O.G.C.: 1 de juliol de 2003

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de Cataluña (PROGROC), se regula la
producción y gestión de los residuos de la construcción y demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los
residuos de la construcción
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.

5.- ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA
Se ha estimado la cantidad de residuos generados en la obra, a partir de las mediciones del proyecto, en función del peso de
materiales integrantes en los rendimientos de los correspondientes precios descompuestos de cada unidad de obra, determinando el
peso de los restos de los materiales sobrantes (mermas, roturas, despuntes, etc) y el del embalaje de los productos suministrados.
El volumen de excavación de las tierras y de los materiales pétreos no utilizados en la obra, se ha calculado en función de las
dimensiones del proyecto, afectado por un coeficiente de esponjamiento según la clase de terreno.

D.O.G.C.: 6 de julio de 2010
A partir del peso del residuo, se ha estimado su volumen mediante una densidad aparente definida por el cociente entre el peso del
residuo y el volumen que ocupa una vez depositado en el contenedor.
Los resultados se resumen en la siguiente tabla:

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

Código LER

Densidad aparente
(t/m³)

Peso
(t)

Volumen
(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera.
17 02 01
1,10
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos.
15 01 04
0,60
Hierro y acero.
17 04 05
2,10
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10.
17 04 11
1,50
3 Papel y cartón
Envases de papel y cartón.
15 01 01
0,75
4 Plástico
Plástico.
17 02 03
0,60
En la siguiente tabla, se exponen los valores del peso y el volumen de RCD, agrupados por niveles y apartados
Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

Peso
(t)

0,009

0,008

0,000
0,035
0,016

0,000
0,017
0,011

0,381

0,508

0,008

0,013

Volumen
(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Asfalto
2 Madera
3 Metales (incluidas sus aleaciones)
4 Papel y cartón
5 Plástico
6 Vidrio
7 Yeso
8 Basuras

0,000
0,009
0,051
0,381
0,008
0,000
0,000
0,000

0,000
0,008
0,027
0,508
0,013
0,000
0,000
0,000

6.- MEDIDAS PARA LA PLANIFICACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS RESULTANTES DE LA CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN DE LA OBRA
OBJETO DEL PROYECTO
En la fase de proyecto se han tenido en cuenta las distintas alternativas compositivas, constructivas y de diseño, optando por
aquellas que generan el menor volumen de residuos en la fase de construcción y de explotación, facilitando, además, el
desmantelamiento de la obra al final de su vida útil con el menor impacto ambiental.
Con el fin de generar menos residuos en la fase de ejecución, el constructor asumirá la responsabilidad de organizar y planificar la
obra, en cuanto al tipo de suministro, acopio de materiales y proceso de ejecución.

Como criterio general, se adoptarán las siguientes medidas para la planificación y optimización de la gestión de los residuos
generados durante la ejecución de la obra:
- La excavación se ajustará a las dimensiones específicas del proyecto, atendiendo a las cotas de los planos de cimentación, hasta
la profundidad indicada en el mismo que coincidirá con el Estudio Geotécnico correspondiente con el visto bueno de la Dirección
Facultativa. En el caso de que existan lodos de drenaje, se acotará la extensión de las bolsas de los mismos.
- Se evitará en lo posible la producción de residuos de naturaleza pétrea (bolos, grava, arena, etc.), pactando con el proveedor la
devolución del material que no se utilice en la obra.
- El hormigón suministrado será preferentemente de central. En caso de que existan sobrantes se utilizarán en las partes de la obra
que se prevea para estos casos, como hormigones de limpieza, base de solados, rellenos, etc.
- Las piezas que contengan mezclas bituminosas, se suministrarán justas en dimensión y extensión, con el fin de evitar los
sobrantes innecesarios. Antes de su colocación se planificará la ejecución para proceder a la apertura de las piezas mínimas, de
modo que queden dentro de los envases los sobrantes no ejecutados.
- Todos los elementos de madera se replantearán junto con el oficial de carpintería, con el fin de optimizar la solución, minimizar su
consumo y generar el menor volumen de residuos.
- El suministro de los elementos metálicos y sus aleaciones, se realizará con las cantidades mínimas y estrictamente necesarias
para la ejecución de la fase de la obra correspondiente, evitándose cualquier trabajo dentro de la obra, a excepción del montaje de
los correspondientes kits prefabricados.

Material según Orden Ministerial MAM/304/2002

Código LER

Tratamiento

Destino

Peso Volumen
(t)
(m³)

RCD de Nivel II
RCD de naturaleza no pétrea
1 Madera
Madera.
2 Metales (incluidas sus aleaciones)
Envases metálicos.
Hierro y acero.
Cables distintos de los especificados en el código 17
04 10.
3 Papel y cartón
Envases de papel y cartón.
4 Plástico
Plástico.

17 02 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,009

0,008

15 01 04
17 04 05

Depósito / Tratamiento Gestor autorizado RNPs 0,000
Reciclado
Gestor autorizado RNPs 0,035

0,000
0,017

17 04 11

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,016

0,011

15 01 01

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,381

0,508

17 02 03

Reciclado

Gestor autorizado RNPs 0,008

0,013

Notas:
RCD: Residuos de construcción y demolición
RSU: Residuos sólidos urbanos
RNPs: Residuos no peligrosos
RPs: Residuos peligrosos

- Se solicitará de forma expresa a los proveedores que el suministro en obra se realice con la menor cantidad de embalaje posible,
renunciando a los aspectos publicitarios, decorativos y superfluos.
En el caso de que se adopten otras medidas alternativas o complementarias para la planificación y optimización de la gestión de los
residuos de la obra, se le comunicará de forma fehaciente al Director de Obra y al Director de la Ejecución de la Obra para su
conocimiento y aprobación. Estas medidas no supondrán menoscabo alguno de la calidad de la obra, ni interferirán en el proceso de
ejecución de la misma.

8.- MEDIDAS PARA LA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN OBRA
Los residuos de construcción y demolición se separarán en las siguientes fracciones cuando, de forma individualizada para cada una
de dichas fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:
- Hormigón: 80 t.

7.- OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN, VALORIZACIÓN O ELIMINACIÓN A QUE SE
DESTINARÁN LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE
GENEREN EN LA OBRA
El desarrollo de las actividades de valorización de residuos de construcción y demolición requerirá autorización previa del órgano
competente en materia medioambiental de la Comunidad Autónoma correspondiente, en los términos establecidos por la legislación
vigente en materia de residuos.
La autorización podrá ser otorgada para una o varias de las operaciones que se vayan a realizar, y sin perjuicio de las autorizaciones
o licencias exigidas por cualquier otra normativa aplicable a la actividad. Se otorgará por un plazo de tiempo determinado, y podrá
ser renovada por periodos sucesivos.
La autorización sólo se concederá previa inspección de las instalaciones en las que vaya a desarrollarse la actividad y comprobación
de la cualificación de los técnicos responsables de su dirección y de que está prevista la adecuada formación profesional del
personal encargado de su explotación.
Los áridos reciclados obtenidos como producto de una operación de valorización de residuos de construcción y demolición deberán
cumplir los requisitos técnicos y legales para el uso a que se destinen.
Cuando se prevea la operación de reutilización en otra construcción de los sobrantes de las tierras procedentes de la excavación, de
los residuos minerales o pétreos, de los materiales cerámicos o de los materiales no pétreos y metálicos, el proceso se realizará
preferentemente en el depósito municipal.
En relación al destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorables "in situ", se expresan las características, su cantidad, el
tipo de tratamiento y su destino, en la tabla siguiente:

- Ladrillos, tejas y materiales cerámicos: 40 t.
- Metales (incluidas sus aleaciones): 2 t.
- Madera: 1 t.
- Vidrio: 1 t.
- Plástico: 0,5 t.
- Papel y cartón: 0,5 t.
En la tabla siguiente se indica el peso total expresado en toneladas, de los distintos tipos de residuos generados en la obra objeto
del presente estudio, y la obligatoriedad o no de su separación in situ.
TIPO DE RESIDUO

TOTAL RESIDUO OBRA (t) UMBRAL SEGÚN NORMA (t) SEPARACIÓN "IN SITU"
Hormigón
0,000
80,00
NO OBLIGATORIA
Ladrillos, tejas y materiales cerámicos
0,000
40,00
NO OBLIGATORIA
Metales (incluidas sus aleaciones)
0,051
2,00
NO OBLIGATORIA
Madera
0,009
1,00
NO OBLIGATORIA
Vidrio
0,000
1,00
NO OBLIGATORIA
Plástico
0,008
0,50
NO OBLIGATORIA
Papel y cartón
0,381
0,50
NO OBLIGATORIA
La separación en fracciones se llevará a cabo preferentemente por el poseedor de los residuos de construcción y demolición dentro
de la obra.
Si por falta de espacio físico en la obra no resulta técnicamente viable efectuar dicha separación en origen, el poseedor podrá
encomendar la separación de fracciones a un gestor de residuos en una instalación de tratamiento de residuos de construcción y
demolición externa a la obra. En este último caso, el poseedor deberá obtener del gestor de la instalación documentación
acreditativa de que éste ha cumplido, en su nombre, la obligación recogida en el artículo 5. "Obligaciones del poseedor de residuos
de construcción y demolición" del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero.
El órgano competente en materia medioambiental de la comunidad autónoma donde se ubica la obra, de forma excepcional, y
siempre que la separación de los residuos no haya sido especificada y presupuestada en el proyecto de obra, podrá eximir al
poseedor de los residuos de construcción y demolición de la obligación de separación de alguna o de todas las anteriores fracciones.

11.- DETERMINACIÓN DEL IMPORTE DE LA FIANZA

9.- PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO, MANEJO,
SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Con el fin de garantizar la correcta gestión de los residuos de construcción y demolición generados en las obras, las Entidades
Locales exigen el depósito de una fianza u otra garantía financiera equivalente, que responda de la correcta gestión de los residuos
de construcción y demolición que se produzcan en la obra, en los términos previstos en la legislación autonómica y municipal.

El depósito temporal de los escombros se realizará en contenedores metálicos con la ubicación y condiciones establecidas en las
ordenanzas municipales, o bien en sacos industriales con un volumen inferior a un metro cúbico, quedando debidamente
señalizados y segregados del resto de residuos.
Aquellos residuos valorizables, como maderas, plásticos, chatarra, etc., se depositarán en contenedores debidamente señalizados y
segregados del resto de residuos, con el fin de facilitar su gestión.
Los contenedores deberán estar pintados con colores vivos, que sean visibles durante la noche, y deben contar con una banda de
material reflectante de, al menos, 15 centímetros a lo largo de todo su perímetro, figurando de forma clara y legible la siguiente
información:
- Razón social.

En el presente estudio se ha considerado, a efectos de la determinación del importe de la fianza, los importe mínimo y máximo
fijados por la Entidad Local correspondiente.
- Costes de gestión de RCD de Nivel I: 4.00 €/m³
- Costes de gestión de RCD de Nivel II:

10.00 €/m³

- Importe mínimo de la fianza:

40.00 € - como mínimo un 0.2 % del PEM.

- Importe máximo de la fianza:

60000.00 €

En el cuadro siguiente, se determina el importe de la fianza o garantía financiera equivalente prevista en la gestión de RCD.

- Código de Identificación Fiscal (C.I.F.).
- Número de teléfono del titular del contenedor/envase.

Presupuesto de Ejecución Material de la Obra (PEM):

- Número de inscripción en el Registro de Transportistas de Residuos del titular del contenedor.

656.740,64€

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE RCD A EFECTOS DE LA DETERMINACIÓN DE LA FIANZA

Dicha información deberá quedar también reflejada a través de adhesivos o placas, en los envases industriales u otros elementos de
contención.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas pertinentes para evitar que se depositen
residuos ajenos a la misma. Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos fuera del horario de trabajo, con el fin de evitar el
depósito de restos ajenos a la obra y el derramamiento de los residuos.

Volumen
(m³)

Tipología

Coste de
gestión
(€/m³)

Tierras y pétreos de la excavación

0,00

4,00

En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán a cada
tipo de RCD.

A.2. RCD de Nivel II
RCD de naturaleza pétrea

0,00

10,00

Se deberán cumplir las prescripciones establecidas en las ordenanzas municipales, los requisitos y condiciones de la licencia de
obra, especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición, debiendo el
constructor o el jefe de obra realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, considerando
las posibilidades reales de llevarla a cabo, es decir, que la obra o construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje o
gestores adecuados.

RCD de naturaleza no pétrea

0,56

10,00

0,00

10,00

RCD potencialmente peligrosos
Total Nivel II
Total

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN

Los restos derivados del lavado de las canaletas de las cubas de suministro de hormigón prefabricado serán considerados como
residuos y gestionados como le corresponde (LER 17 01 01).

Costes administrativos, alquileres, portes, etc.

Los residuos que contengan amianto cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, sobre la prevención y
reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto (artículo 7.), así como la legislación laboral de
aplicación. Para determinar la condición de residuos peligrosos o no peligrosos, se seguirá el proceso indicado en la Orden
MAM/304/2002, Anexo II. Lista de Residuos. Punto 6.

10.- VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE
CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN.
El coste previsto de la gestión de los residuos se ha determinado a partir de la estimación descrita en el apartado 5, "ESTIMACIÓN
DE LA CANTIDAD DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN QUE SE GENERARÁN EN LA OBRA", aplicando los
precios correspondientes para cada unidad de obra, según se detalla en el capítulo de Gestión de Residuos del presupuesto del
proyecto.
Subcapítulo
TOTAL

TOTAL (€)
0,00

0,00

(1)

0,00

1.313,48

(2)

0,20

1.313,48

0,20

Notas:

El constructor deberá efectuar un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RCD presenten los vales
de cada retirada y entrega en destino final. En el caso de que los residuos se reutilicen en otras obras o proyectos de restauración,
se deberá aportar evidencia documental del destino final.

Las tierras superficiales que puedan destinarse a jardinería o a la recuperación de suelos degradados, serán cuidadosamente
retiradas y almacenadas durante el menor tiempo posible, dispuestas en caballones de altura no superior a 2 metros, evitando la
humedad excesiva, su manipulación y su contaminación.

% s/PEM

A.1. RCD de Nivel I
Total Nivel I

Se evitará la contaminación mediante productos tóxicos o peligrosos de los materiales plásticos, restos de madera, acopios o
contenedores de escombros, con el fin de proceder a su adecuada segregación.

Importe (€)

(1)
(2)

Entre 40,00€ y 60.000,00€.
Como mínimo un 0.2 % del PEM.

Concepto

TOTAL:

Importe (€)

% s/PEM

985,11

0,15

2.298,59€

0,35

Resumen
Densidad
aparente

Código

Descripción

(Kg/l)

Peso total

(Kg)

Volumen
total

(l)

12.- PLANOS DE LAS INSTALACIONES PREVISTAS PARA EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO, SEPARACIÓN Y OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS
DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión
de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra, se adjuntan al presente estudio.
En los planos, se especifica la ubicación de:
- Las bajantes de escombros.

Residuos generados
17
03

02 Plástico.

0,606

2,562

4,225

17
05

04 Hierro y acero.

2,103

34,941

16,614

17
11

04 Cables distintos de los especificados en el código 17
04 10.

1,539

15,848

10,296

1,714

53,351

31,135

- Los acopios y/o contenedores de los distintos tipos de RCD.
- Los contenedores para residuos urbanos.
- Las zonas para lavado de canaletas o cubetas de hormigón.

Subtotal

- La planta móvil de reciclaje "in situ", en su caso.
- Los materiales reciclados, como áridos, materiales cerámicos o tierras a reutilizar.
- El almacenamiento de los residuos y productos tóxicos potencialmente peligrosos, si los hubiere.

Envases
15
01

01 Envases de papel y cartón.

0,749

380,551

507,759

15
04

01 Envases metálicos.

0,600

0,180

0,300

17
01

02 Madera.

1,095

9,319

8,514

17
03

02 Plástico.

0,599

5,465

9,129

Subtotal

0,752

395,515

525,702

Total

0,806

448,866

556,837

Estos PLANOS podrán ser objeto de adaptación al proceso de ejecución, organización y control de la obra, así como a las
características particulares de la misma, siempre previa comunicación y aceptación por parte del Director de Obra y del Director de la
Ejecución de la Obra.
En
EL PRODUCTOR DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN

Plan de Control de Calidad
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1.- INTRODUCCIÓN.

A continuación se detallan los controles mínimos a realizar por el Director de Ejecución de la Obra, y las pruebas de servicio a
realizar por el contratista, a su cargo, para cada una de las unidades de obra:

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas
sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad.
El CTE determina, además, que dichas exigencias básicas deben cumplirse en el proyecto, la construcción, el mantenimiento y
la conservación de los edificios y sus instalaciones.
La comprobación del cumplimiento de estas exigencias básicas se determina mediante una serie de controles: el control de
recepción en obra de los productos, el control de ejecución de la obra y el control de la obra terminada.
Se redacta el presente Plan de control de calidad como anejo del proyecto, con objeto de dar cumplimiento a lo establecido en
el Anejo I de la parte I del CTE, en el apartado correspondiente a los Anejos de la Memoria, habiendo sido elaborado
atendiendo a las prescripciones de la normativa de aplicación vigente, a las características del proyecto y a lo estipulado en el
Pliego de Condiciones del presente proyecto.
Este anejo del proyecto no es un elemento sustancial del mismo, puesto que todo su contenido queda suficientemente
referenciado en el correspondiente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares del proyecto.
El control de calidad de las obras incluye:
• El control de recepción en obra de los productos.
• El control de ejecución de la obra.
• El control de la obra terminada.

Para ello:
1) El Director de la Ejecución de la Obra recopilará la documentación del control realizado, verificando que es conforme a
lo establecido en el proyecto, sus anejos y sus modificaciones.
2) El Constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al Director de Obra y al Director de la Ejecución
de la Obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus instrucciones de uso y
mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda.

IBL600b Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de 2,00 Ud
refrigerante, bomba de calor, para gas R-410A, alimentación trifásica 400V/50Hz, gama City Multi,
serie Y (YKB) Estándar, modelo PUHY-P400YSKB-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC", formada por dos
módulos PUHY-P200YKB-A1, potencia frigorífica nominal 45 kW, potencia calorífica nominal 50 kW.
IBL602 Unidad exterior de aire acondicionado, para sistema aire-aire multi-split, con caudal variable de 1,00 Ud
refrigerante, y recuperación de calor, sistema de dos tubos, para gas R-410A, alimentación trifásica
400V/50Hz, gama City Multi, serie R2 YLM, modelo PURY-P350YLM-A1 "MITSUBISHI ELECTRIC",
potencia frigorífica nominal 40 kW, potencia calorífica nominal 45 kW.
FASE

1

Replanteo de la unidad.

Verificaciones
1.1 Situación.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 5 unidades

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

Instalación de la unidad.

Verificaciones
2.1 Distancia a otros elementos e
instalaciones.
2.2 Accesibilidad.
2.3 Fijación a los soportes.

Nº de controles
1 cada 5 unidades

Criterios de rechazo
 Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.

1 cada 5 unidades
1 cada 5 unidades



2.4 Nivelación.

1 cada 5 unidades







Difícilmente accesible.
Ausencia de los apoyos adecuados.
Ausencia de elementos antivibratorios.
Falta de nivelación.
Nivelación incorrecta.

3) La documentación de calidad preparada por el Constructor sobre cada una de las unidades de obra podrá servir, si así
lo autorizara el Director de la Ejecución de la Obra, como parte del control de calidad de la obra.
Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el Director de la Ejecución de la
Obra, en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la Administración Pública competente, que asegure su tutela
y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo.

2.- CONTROL DE RECEPCIÓN EN OBRA: PRESCRIPCIONES SOBRE LOS
MATERIALES.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre los materiales, se establecen las
condiciones de suministro; recepción y control; conservación, almacenamiento y manipulación, y recomendaciones para su uso
en obra, de todos aquellos materiales utilizados en la obra.
El control de recepción abarcará ensayos de comprobación sobre aquellos productos a los que así se les exija en la
reglamentación vigente. Este control se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a criterios de aceptación y
rechazo y adoptándose las decisiones allí determinadas.
El Director de Ejecución de la Obra cursará instrucciones al Constructor para que aporte los certificados de calidad y el
marcado CE de los productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra.

3.- CONTROL DE CALIDAD EN LA EJECUCIÓN: PRESCRIPCIONES SOBRE LA
EJECUCIÓN POR UNIDAD DE OBRA.
En el apartado del Pliego del proyecto, correspondiente a las Prescripciones sobre la ejecución por unidad de obra, se
enumeran las fases de la ejecución de cada unidad de obra.
Las unidades de obra son ejecutadas a partir de materiales (productos) que han pasado su control de calidad, por lo que la
calidad de los componentes de la unidad de obra queda acreditada por los documentos que los avalan, sin embargo, la calidad
de las partes no garantiza la calidad del producto final (unidad de obra).
En este apartado del Plan de control de calidad, se establecen las operaciones de control mínimas a realizar durante la
ejecución de cada unidad de obra, para cada una de las fases de ejecución descritas en el Pliego, así como las pruebas de
servicio a realizar a cargo y cuenta de la empresa constructora o instaladora.
Para poder avalar la calidad de las unidades de obra, se establece, de modo orientativo, la frecuencia mínima de control a
realizar, incluyendo los aspectos más relevantes para la correcta ejecución de la unidad de obra, a verificar por parte del
Director de Ejecución de la Obra durante el proceso de ejecución.

FASE

3

Conexionado del equipo a las líneas frigoríficas.

Verificaciones
3.1 Conexiones.

FASE

4

5

Criterios de rechazo
 Conexión defectuosa.
 Falta de estanqueidad.

Conexionado del equipo a la red eléctrica.

Verificaciones
4.1 Conexión de los cables.
FASE

Nº de controles
1 por conexión

Nº de controles
1 por conexión

Criterios de rechazo
 Falta de sujeción o de continuidad.

Conexionado del equipo a la red de desagüe.

Verificaciones
5.1 Conexiones.

Nº de controles
1 por conexión

Criterios de rechazo
 Conexión defectuosa.
 Falta de estanqueidad.

IBL690b Control de paro/marcha, para 16 grupos o 50 unidades interiores de aire acondicionado, gama 1,00 Ud
Melans, modelo PAC-YT40ANRA "MITSUBISHI ELECTRIC".

FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.
FASE

2

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Falta de sujeción o de continuidad.

Conexionado.

Verificaciones
2.1 Conexión de los cables.

IEO010b Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 100x400 mm.

60,00 m

IEO010c Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x200 mm.

60,00 m

IEO010d Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 100x300 mm.

35,00 m

IEO010e Canalización fija en superficie de bandeja perforada de PVC rígido, de 60x150 mm.

35,00 m

IEH015j Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.

FASE
FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.

Nº de controles
1 por canalización

Criterios de rechazo
 Proximidad a elementos generadores de calor o vibraciones.
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

2

Colocación y fijación de la bandeja.

Verificaciones
2.1 Tipo de bandeja.
2.2 Dimensiones.
2.3 Capacidad de la bandeja.

Nº de controles
1 por canalización
1 por canalización
1 por canalización

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
 Insuficiente para permitir una ampliación de un 100%.

IEH015c Cable eléctrico unipolar, Afumex 1000 V Armado (AS) "PRYSMIAN", tipo RZ1MAZ1-K (AS), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso de incendio (AS), con conductores de cobre recocido,
flexible (clase 5), de 1x35 mm² de sección, aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), armadura
de alta densidad de hilos de aluminio, cubierta de poliolefina termoplástica, de tipo Afumex Z1.

12,00 m

IEH015d Cable eléctrico multiconductor, Afumex Firs 1000 V (AS+) "PRYSMIAN", tipo SZ1-K (AS+), tensión
nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad y resistencia al fuego (AS+), con conductores de cobre
recocido, de 5G25 mm² de sección, aislamiento de silicona, cubierta de poliolefina termoplástica,
de tipo Afumex Z1, de color naranja.

50,00 m

IEH015f Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.

Nº de controles
1 por cable
1 por cable

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
 No se han utilizado los colores reglamentarios.

Nº de controles
1 por circuito de
alimentación

Criterios de rechazo
 Falta de sujeción o de continuidad.
 Secciones insuficientes para las intensidades de arranque.

Conexionado.

IEB010b Estación de recarga de vehículos eléctricos para modo de carga 2 compuesta por caja de recarga de 1,00 Ud
vehículo eléctrico, metálica, "SIMON", acabado con pintura epoxi color negro, para alimentación
trifásica a 400 V y 50 Hz de frecuencia, con una toma Schuko de 16 A monofásica y una toma
Mennekes de 32 A trifásica y lector de tarjeta de proximidad para identificación de usuario.

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación de la estación de
recarga.
FASE

2

Nº de controles
1 por estación de
recarga

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Insuficientes para el número de cables que acometen a la
estación de recarga.

Conexionado.

Verificaciones
2.1 Conexiones.

750,00 m
IFD010 Grupo de presión, con 2 bombas centrífugas multietapas horizontales, con unidad de regulación 1,00 Ud
electrónica potencia nominal total de 3 kW.

IEH015g Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% 1.500,00 m
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x25 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.
IEH015h Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x10 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.

600,00 m

IEH015i Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30%
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x6 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.

645,00 m
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2

Verificaciones
2.1 Conexionado.

FASE

IEH015e Cable eléctrico unipolar, Afumex Easy (AS) "PRYSMIAN", de fácil pelado y tendido (ahorro del 30% 1.420,00 m
del tiempo de mano de obra), tipo RZ1-K (AS), tensión nominal 0,6/1 kV, de alta seguridad en caso
de incendio (AS), con conductor de cobre recocido, flexible (clase 5), de 1x16 mm² de sección,
aislamiento de polietileno reticulado (XLPE), de tipo DIX3, cubierta de poliolefina termoplástica, de
tipo Afumex Z1, de color verde.

Tendido del cable.

Verificaciones
1.1 Sección de los conductores.
1.2 Colores utilizados.
FASE

FASE

1

375,00 m

FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.
1.2 Dimensiones y trazado del
soporte.
1.3 Volúmenes de protección y
prohibición respecto a otras
instalaciones o elementos.

Nº de controles
1 por unidad
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Difícilmente accesible.
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

1 por unidad



No se han respetado.

FASE

2

Colocación y fijación del grupo de presión.

Verificaciones
2.1 Aplomado y nivelación.
2.2 Fijaciones.
2.3 Amortiguadores.

FASE

3

Nº de controles
1 por unidad
1 por unidad
1 por unidad

FASE
Criterios de rechazo
 Falta de aplomado o nivelación deficiente.
 Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.
 Ausencia de amortiguadores.

Nº de controles
1 por unidad
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
 Falta de hermeticidad.
 Falta de resistencia a la tracción.

IFM005 Tubería para montante de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa de 75,00 m
polipropileno copolímero random/aluminio/polipropileno copolímero random (PP-R/Al/PP-R), de 40 mm
de diámetro exterior, PN=25 atm.

1

Replanteo del recorrido de las tuberías.

Verificaciones
1.1 Dimensiones y trazado.

1.2 Volúmenes de protección y
prohibición respecto a otras
instalaciones o elementos.

Nº de controles
1 por unidad

1.2 Volúmenes de protección y
prohibición respecto a otras
instalaciones o elementos.

1 por unidad

Nº de controles
1 cada 10 m

1 cada 10 m

Criterios de rechazo
 El trazado no se ha realizado exclusivamente con tramos
horizontales y verticales.
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
 No se han respetado.

FASE

2

Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones
Nº de controles
2.1 Pasatubos en muros y forjados. 1 cada 10 m de tubería
2.2 Número y tipo de soportes.
2.3 Separación entre soportes.
2.4 Tipo, material, situación y
diámetro.
2.5 Uniones y juntas.

1 cada 10 m
1 cada 10 m
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
 Ausencia de pasatubos.
 Holgura insuficiente.
 Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.
 Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

1 cada 10 m



Falta de resistencia a la tracción.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación
 CTE. DB-HS Salubridad
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
IFM010 Montante de 20 m de longitud, empotrado en paramento, formado por tubo multicapa de polipropileno 6,00 Ud
copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random resistente a la
temperatura/polipropileno copolímero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R), de 20 mm de diámetro exterior,
PN=20 atm; válvula de retención; llave de corte; grifo de comprobación; purgador y llave de paso de
asiento con maneta.

2

Criterios de rechazo
 El trazado no se ha realizado exclusivamente con tramos
horizontales y verticales.
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
 No se han respetado.

Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones
2.1 Grifos para vaciado de
columnas.
2.2 Válvula de retención.
2.3 Pasatubos en muros y forjados.
2.4 Número y tipo de soportes.
2.5 Separación entre soportes.
2.6 Tipo, material, situación y
diámetro.
2.7 Uniones y juntas.
FASE

3

4

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Ausencia de grifos.

1 por unidad
1 por unidad



1 por unidad
1 por unidad
1 por unidad





Ausencia de válvula.
Ausencia de pasatubos.
Holgura insuficiente.
Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.
Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

1 por unidad



Falta de resistencia a la tracción.






Montaje de la válvula de retención, la llave de corte y el grifo de comprobación.

Verificaciones
3.1 Tipo, situación y diámetro.
FASE

FASE

Replanteo del recorrido de las tuberías.

Colocación y fijación de tuberías y accesorios.

Verificaciones
3.1 Tipo, situación y diámetro.
3.2 Conexiones.

FASE

1

Verificaciones
1.1 Dimensiones y trazado.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

Montaje del purgador de aire y la llave de paso.

Verificaciones
4.1 Tipo, situación y diámetro.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación
 CTE. DB-HS Salubridad
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano
IFI005b Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa 80,00 m
de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R), de 25 mm de
diámetro exterior, PN=20 atm.
IFI005c Tubería para instalación interior de fontanería, colocada superficialmente, formada por tubo multicapa 60,00 m
de polipropileno copolímero random resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random
resistente a la temperatura/polipropileno copolímero random (PP-RCT/PP-RCT/PP-R), de 16 mm de
diámetro exterior, PN=20 atm.

FASE

1

IGW020b Llave de esfera de latón con mando de mariposa y pata, con rosca cilíndrica GAS macho-macho de 8,00 Ud
1/2" de diámetro, PN=5 bar.

Replanteo y trazado.

Verificaciones
1.1 Dimensiones y trazado.

1.2 Alineaciones.
1.3 Volúmenes de protección y
prohibición respecto a otras
instalaciones o elementos.

Nº de controles
1 cada 10 m

1 cada 10 m
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
 El trazado no se ha realizado exclusivamente con tramos
horizontales y verticales.
 La tubería no se ha colocado por debajo de cualquier
canalización o elemento que contenga dispositivos eléctricos
o electrónicos, así como de cualquier red de
telecomunicaciones.
 Distancia inferior a 30 cm a otras instalaciones paralelas.
 La tubería de agua caliente se ha colocado por debajo de la
tubería de agua fría, en un mismo plano vertical.
 Distancia entre tuberías de agua fría y de agua caliente
inferior a 4 cm.
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
 Desviaciones superiores al 2‰.
 No se han respetado.

FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.

FASE

2

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
 Variaciones superiores a ±30 mm.
 Difícilmente accesible.

Conexión de la válvula a los tubos.

Verificaciones
2.1 Limpieza del interior de los
tubos.
2.2 Uniones.

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
 Existencia de restos de suciedad.

1 cada 10 unidades




Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
Uniones roscadas sin elemento de estanqueidad.

III100b Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de 81 12,00 Ud
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 1 led de 7 W
III100c Suministro e instalación empotrada de luminaria cuadrada de techo Downlight de óptica fija, de 101 50,00 Ud
mm de diámetro y 40 mm de altura, para 1 led de 12 W

FASE
2.1
2.2
2.3
2.4

2

Colocación y fijación de tubo y accesorios.

Verificaciones
Diámetros y materiales.
Número y tipo de soportes.
Separación entre soportes.
Uniones y juntas.

Nº de controles
1 cada 10 m
1 cada 10 m
1 cada 10 m
1 cada 10 m

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
 Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.
 Falta de resistencia a la tracción.

FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
 Variaciones superiores a ±20 mm.

Montaje, fijación y nivelación.

Verificaciones
2.1 Fijación.

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
 Fijación deficiente.

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
 Conexiones defectuosas a la red de alimentación eléctrica.
 Conexiones defectuosas a la línea de tierra.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación
 CTE. DB-HS Salubridad
 UNE-ENV 12108. Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada
para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a
presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano

FASE

FASE

1

Replanteo.

Verificaciones
1.1 Situación.

FASE

2

Nº de controles
1 cada 10 llaves

Criterios de rechazo
 Variaciones superiores a ±30 mm.
 Difícilmente accesible.

Conexión de la válvula a los tubos.

Verificaciones
2.1 Uniones.

Nº de controles
1 cada 10 llaves

Criterios de rechazo
 Uniones defectuosas o sin elemento de estanqueidad.
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Conexionado.

Verificaciones
3.1 Conexiones de cables.

FASE
IFI008b Válvula de asiento y regulación oculta de polipropileno copolímero random (PP-R), de 20 mm de 10,00 Ud
diámetro, con embellecedor cromado.

3

4

Colocación de lámparas y accesorios.

Verificaciones
4.1 Número de lámparas.

Nº de controles
1 cada 10 unidades

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.

IOB022b Red aérea de distribución de agua para abastecimiento de los equipos de extinción de incendios, 60,00 m
formada por tubería de acero negro con soldadura, de 1 1/2" DN 40 mm de diámetro, unión roscada,
con dos manos de esmalte rojo.

FASE
FASE

1

Replanteo del recorrido de las tuberías, de los accesorios y de las piezas especiales.

Verificaciones
1.1 Separación entre tuberías.
1.2 Distancia a conductores
eléctricos.
FASE

2

Nº de controles
1 cada 30 m
1 cada 30 m

Criterios de rechazo
 Inferior a 25 cm.
 Inferior a 30 cm.

Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales.

Verificaciones
Nº de controles
2.1 Separación entre elementos de 1 cada 30 m
fijación.
2.2 Pasos a través de elementos
1 cada 30 m de tubería
constructivos.




Ausencia de pasatubos.
Holguras sin relleno de material elástico.

Nº de controles
1 por conexión

Criterios de rechazo
 Ausencia de elementos antivibratorios.

PRUEBAS DE SERVICIO
Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación
UNE-EN 12237. Ventilación de edificios. Conductos. Resistencia y fugas de conductos
circulares de chapa metálica

4.- CONTROL DE RECEPCIÓN DE LA OBRA TERMINADA: PRESCRIPCIONES
SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
En el apartado del Pliego del proyecto correspondiente a las Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado se
establecen las verificaciones y pruebas de servicio a realizar por la empresa constructora o instaladora, para comprobar las
prestaciones finales del edificio; siendo a su cargo el coste de las mismas.

Prueba de resistencia mecánica y estanqueidad.
Normativa de aplicación
CTE. DB-HS Salubridad
IOX010b Extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 89B, con 5 kg de agente extintor, alojado en 6,00 Ud
armario con puerta ciega.

1

Conexiones entre la red de conductos y los ventiladores o cajas de ventilación.

Criterios de rechazo
 Superior a 2 m.

PRUEBAS DE SERVICIO

FASE

4

Verificaciones
4.1 Conexiones.

Se realizarán tanto las pruebas finales de servicio prescritas por la legislación aplicable, contenidas en el preceptivo ESTUDIO
DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA redactado por el Director de Ejecución de la Obra, como
las indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas del proyecto y las que pudiera ordenar la Dirección Facultativa durante el
transcurso de la obra.

Replanteo de la situación del extintor.

Verificaciones
1.1 Altura de la parte superior del
extintor.

Nº de controles
1 por unidad

Criterios de rechazo
 Superior a 1,70 m sobre el nivel del suelo.

5.- VALORACIÓN ECONÓMICA

IVG025b Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 150 mm de diámetro y 0,5 mm 30,00 m
de espesor.

Atendiendo a lo establecido en el Art. 11 de la LOE, es obligación del constructor ejecutar la obra con sujeción al proyecto, al
contrato, a la legislación aplicable y a las instrucciones del director de obra y del director de la ejecución de la obra, a fin de
alcanzar la calidad exigida en el proyecto, acreditando mediante el aporte de certificados, resultados de pruebas de servicio,
ensayos u otros documentos, dicha calidad exigida.

IVG025c Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 200 mm de diámetro y 0,5 mm 30,00 m
de espesor.

El coste de todo ello corre a cargo y cuenta del constructor, sin que sea necesario presupuestarlo de manera diferenciada y
específica en el capítulo "Control de calidad y Ensayos" del presupuesto de ejecución material del proyecto.

IVG025d Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 250 mm de diámetro y 0,5 mm 25,00 m
de espesor.

En este capítulo se indican aquellos otros ensayos o pruebas de servicio que deben ser realizados por entidades o laboratorios
de control de calidad de la edificación, debidamente homologados y acreditados, distintos e independientes de los realizados
por el constructor. El presupuesto estimado en este Plan de control de calidad de la obra, sin perjuicio del previsto en el
preceptivo ESTUDIO DE PROGRAMACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA OBRA, a confeccionar por el Director de
Ejecución de la Obra, asciende a la cantidad de 0,00 Euros.

IVG025e Conducto circular de pared simple helicoidal de acero galvanizado, de 300 mm de diámetro y 0,5 mm 16,00 m
de espesor.

FASE

1

Replanteo del recorrido de los conductos.

Verificaciones
1.1 Situación.
1.2 Dimensiones y trazado.
1.3 Volúmenes de protección y
prohibición respecto a otras
instalaciones o elementos.
FASE

2

3

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
 No se han respetado.

Marcado y posterior anclaje de los soportes de los conductos.

Verificaciones
2.1 Separación entre soportes.
FASE

Nº de controles
1 cada 20 m
1 cada 20 m
1 cada 20 m

Nº de controles
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
 Incumplimiento de las prescripciones del fabricante.

Montaje y fijación de conductos.

Verificaciones
3.1 Tipo, situación y dimensión.
3.2 Uniones y fijaciones.

Nº de controles
1 cada 20 m
1 cada 20 m

Criterios de rechazo
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
 Diferencias respecto a las especificaciones de proyecto.
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MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA

TOM V (ANNEX 11 - PLANOLS PROJECTES D’INSTAL·LACIONS)

JOSE MANUEL MIR CASASNOVAS
ROGER BERNABÉ
MARTIN GIL
SERGIO URBANO

A RQUITECTE
ENGINYIER INDUSTRIAL
ENGINYIER INDUSTRIAL
ENGINYIER INDUSTRIAL

PROJECTE EXECUTIU DE LES OBRES DE REHABILITACIÓ DE L'EDIFICI B DE L'ALBERG
MARE DE DEU DE MONTSERRAT - BARCELONA

TOM V
ANNEX 11: PLANOLS PROJECTES D’INSTAL·LACIONS:

11.1 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ
11.2 FONTANERIA (AIGUA FREDA I CALENTA SANITARIA)
11.3 CONTRA INCENDIS
11.4 SANEJAMENT
11.5 BAIXA TENSIÓ IIL·LUMINACIÓ
11.6 SONORITZACIÓ
11.7 INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA
11.8 INSTAL·LACIÓ FRIGORIFICA

11.1 CLIMATITZACIÓ I VENTILACIÓ

PLANOLS DE LA INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ I
CLIMATITZACIÓ
ALBERG
MARE
DE
DEU
DE
MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut

11.2 FONTANERIA

PLANOLS INSTAL·LACIÓ D’AIGUA DE CONSUM ALBERG
MARE DE DEU DE MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut
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11.3 CONTRA INCENDIS

PLANOLS DE LA INSTAL·LACIÓ CONTRA
ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut

INCENDIS

11.4 SANEJAMENT

PLANOLS DE LA INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut
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11.5 BAIXA TENSIÓ

PLANOLS DE LA INSTAL·LACIÓ DE BAIXA TENSIÓ
ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut

11.6 SONORITZACIÓ I COMUNICACIONS

PLANOLS
INSTAL·LACIÓNS
SONORITZACIÓ
COMUNICACIONS
ALBERG
MARE
DE
DEU
MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut
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I
DE

11.7 FOTOVOLTAICA

PLANOLS DE LA INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA ALBERG
MARE DE DEU DE MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut

11.8 FRED INDUSTRIAL

PLANOLS INSTAL·LACIÓNS DE FRED
ALBERG MARE DE DEU DE MONTSERRAT
TITULAR: Agència Catalana de la Joventut
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INDUSTRIAL
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NIVELL DE PROTECCIÓ
Nivell protecció individual1: B
Nivell protecció conjunt1: B
Identificador patrimoni2: 2595
Nom d’edifici: CASA MARSANS (ALBERG
JUVENIL MARE DE DÉU DE MONTSERRAT)
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REPRESENTANT: JOSE MANUEL MIR CASASNOVAS
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ANTECEDENTS
El/la titular, o el/la seu/seva representant, va sol·licitar a l’Ajuntament l’emissió d’un INFORME PREVI
DE PATRIMONI relatiu a les actuacions en:
•

O-3m1 - Andamios, puentes colgantes y similares que se ajusten a las condiciones generales de
ocupación de la vía pública.
O-3f3 - Actuación en cubiertas/terrados
O-3b2 - Obras de reforma interior en locales (entidades sin uso de vivienda) sin afectar la
estructura del edificio.
O-3f1 - Actuación en fachadas
O-3k - Instalación de montacargas de construcción que no afecten a la vía pública.
O-2m-3k - Instalación de montacargas de construcción que no afecten a la vía pública, en
edificios catalogados A o B.
O-2m-3b2 - Obras de reforma interior en locales (entidades sin uso de vivienda) sin afectar la
estructura del edificio, en edificios catalogados A o B.
O-1g-3f1 - Actuación en fachadas, en edificios catalogados A, B o C.
O-2l-3f1 - Actuación en fachadas, en edificios catalogados D o incluidos en conjuntos
protegidos.
O-1g-3f3 - Actuación en cubiertas/terrados, en edificios catalogados A, B o C.
O-2l-3f3 - Actuación en cubiertas/terrados, en edificios catalogados D o incluidos en conjuntos
protegidos.
O-2l-3b2 - Obras de reforma interior en locales (entidades sin uso de vivienda) sin afectar la
estructura del edificio, en edificios catalogados C, D o incluidos en conjuntos protegidos.

INFORMACIÓ ADDICIONAL
Les obres proposades únicament afecten a l'edifici de nova planta que no està protegit. No s'autoritza
cap actuació a la Casa Marsans.
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Un cop la unitat gestora i els serveis municipals competents han revisat la documentació aportada en la
sol.licitud, s’emeten les següents consideracions:
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- Aquest INFORME PREVI DE PATRIMONI estableix que l’actuació queda subjecte a les següents
condicions:
- En el moment de sol.licitar el permís d'obres corresponent, i per tal de donar compliment als articles
32.2, 32.4 i 32.5 de la normativa dels Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic
Històricoartístic de la ciutat de Barcelona caldrà presentar la següent documentació: "En les sol.licituds
de llicència que impliquin la modificació de l'aspecte exterior de les façanes o volumetries existents de
les construccions de l'entorn dels edificis protegits amb nivells A i B, malgrat que no constitueixin
conjunt, haurà d'acompanyar-se de la documentació fotogràfica del protegit i una perspectiva,
muntatge o dibuix de les façanes del projectat, per tal de justificar que no s'esdevindrà, per la seva
composició i caràcter, cap perjudici estètic per al primer. Serà perceptiu l'informe dels serveis
competents a què es refereix l'apartat 2".
En conseqüència, s’emet INFORME PREVI DE PATRIMONI Favorable amb condicions
Aquest informe té una validesa de 6 mesos a comptar de la data del seu lliurament.
En cas que el resultat de l’INFORME PREVI DE PATRIMONI no sigui el necessari per a la finalitat del
sol·licitant, aquest pot realitzar les esmenes necessàries en la documentació i tornar a presentar la
sol.licitud.

RESULTAT
L’Ajuntament de Barcelona emet INFORME PREVI DE PATRIMONI Favorable amb condicions

UNITAT GESTORA
Unitat Gestora: Departament de Patrimoni Arquitectònic, Històric i Artístic
Adreça: Avda. Diagonal, 240
Correu electrònic: informespatrimoni@bcn.cat

NOTES:
(1) categories: A (Bé Cultural d'Interès Nacional); B (Bé Cultural d'Interès Local); C (Bé d'Interès Urbanístic); D (Bé d'Interès
Documental)
Llei 9/93 del Patrimoni Cultural Català i Plans Especials de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Catàleg.
(2) identifica l’element patrimonial protegit.
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